
BC HEIHOEK :  Verslag praatcafé van 4 maart 2010 in Den Deigem – 20u – 23. 
 
Wie was er: 
 
Stefan den Hartog (Kroonstr.), Rita Vanderwegen (Veluwestr.), Martine Cornelis en 
Sander Dirickx (Kroonstr.), Hugo Van der Roost (Adegemstr.) Inge Decleyn (N. 
Capucijnenstr.), Leo Monchy (Spiegelstr.), Georgette Geens (Lange Heistr.), Jeanne 
Janssens (Karmelietenstr), J. Maetens (Poelstr.), Milis (Hoogstr.) en collega 
handelaarsvereniging Mechelen Zuid. 
 
Verontschuldigd: 
Pablo, (El Kantra) 
 
AGENDA: 

1 Voorstelling Buurtcomité Heihoek 
2 Overlopen werkjaar 2009 
3 Plannen 2010 
4 Wijkfeest “Hallo Heihoek”  
5 Overlopen en updating programma 
6 Oproep nieuwe leden, vrijwilligers voor 8 mei 
7 Vragen, opmerkingen, ideeën en oplossingen 

 
 
 
1. Voorstelling Buurtcomité Heihoek. 
2. Werkjaar 2009 
3. Plannen 2010 
 
Er wordt uitleg gegeven aan de nieuwe bezoekers over BC Heihoek en via een 
voorstellingsrondje maken we kennis op een gemoedelijke manier. 
We overlopen de voorbije activiteiten van 2009 en lichten dan de nieuwe werking toe 
en de plannen voor 2010.   
De eerstvolgende activiteit is de Paaseierenzoektocht in de Karmelietentuin. 
Gezien het succes vorig jaar, en de vraag van kinderwerking El Kantra-De Brug om 
dit opnieuw te realiseren, wordt er beslist om op het prachtige aanbod van Milis 
(gebruik van feestmateriaal handelaarscomité) in te gaan en worden afspraken 
gemaakt.  Rita en Inge nemen dit op.  
 
4. Wijkfeest “Hallo Heihoek”  stand van zaken. 
 
De officiële aanvraag om toelating vd activiteiten en huur van materiaal bij de Stad 
werd eind januari ingediend en is nu in behandeling door onze wijkmanager San. 
Ons dossier doorloopt nu eerst de verschillende stadsdiensten vooraleer definitief 
door te sturen naar het College. 
 
Van dienst Politie kregen we al de vraag om een aanpassing in te voeren. De 
activiteiten Kinderanimatie (springkasteel, scouts en kinder/volksspelen) behartigd 
door Pablo van El Kantra, kunnen niet doorgaan op de gevraagde locatie Haverwerf. 
Er is nl. reeds eerder een activiteit vd Lions Club goedgekeurd, eveneens op 8 mei 
gepland in Lamot en met activiteit buiten op het plein. 



Er werd onderhandeld en Buurtcomité is akkoord om haar activiteit te verplaatsen 
naar Dijle, het straatgedeelte tussen Kraanstraat en Keerbergstraat. 
Dit is de enige ruimte, voldoende breed om 2 grote tenten van 12x4 m van de scouts 
te zetten en het springkasteel en dan nog voldoende (4m) ruimte te hebben voor 
doorgang brandweer en hulpdiensten. 
Probleem nog op te lossen: electriciteitsvoorziening voor het springkasteel. 
Rita stelde de vraag aan Kringloopwinkel, die zijn echter gesloten op zaterdag. 
Martine zal de vraag stellen aan de Jachthaven (Herman). 
 
Via gesprekken met wijkmanager en dienst economie vernamen we ook dat er geen 
aansluiting mogelijk is op de bestaande electriciteitskasten op Korenmarkt, 
Ganzendries en zelfs Karmelietentuin. Er wordt naar antwoorden/oplossingen 
gezocht. 
Ook het nieuwe retributiereglement met forse prijsverhogingen voor het huren van 
stadsmateriaal en –diensten, en daarbovenop een serieus terugschoeven van de 
korting die buurtcomités vroeger kregen (van 75% naar 50%) dwingen ons om  
enerzijds minder materiaal te huren bij de Stad en op zoek te gaan naar alternatieven 
en anderzijds tot aandringen om ons dossier te willen herbekijken, gezien het 
speciale karakter, een eerste nieuw initiatief, dat volgens ons buurtcomité precies alle 
steun verdient van de Stad. Wij zijn van mening dat een dergelijk wijkfeest, gratis 
aangeboden aan alle buurtbewoners en ook andere Mechelaars, een extra uitstraling 
aan de Stad geeft. In die geest zullen stappen gezet worden naar het Stadsbestuur. 
 
Van vzw Mechelse Feesten vernamen we dat er geen materiaal ter beschikking 
gesteld wordt. De kiosk kan wel gehuurd worden (van de Stad) en werd dus ook 
gereserveerd. Kostprijs : 250€. 
Op de vraag om eventuele sponsoring vd Stad hiervoor werd ‘neen’ geantwoord: 
2010 is het jaar van de besparingen ! 
 
5. Overlopen en updating Activiteiten: 
 
Ganzendries: 
 

Wereldwinkel zal dus een cafe-terras organiseren, gekoppeld aan hun 
campagne actie tegen kindslavernij in de cacao-teelt. 8 mei is de start van hun 
campagne en zij zullen o.a. een petitie-actie houden. Zij kunnen eventueel 
zonder electriciteit hun terras en actie organiseren. Zij informeren ook naar 
herbruikbare bekers (afvalarm) en zullen hun prijzen afstemmen op de andere 
drankprijzen tijdens het feest. 
Wij zorgen voor 1 tent, tafels en stoelen. 
 

• Cage soccer: in principe OK, wordt afgehaald door Pablo en Co bij de 
jeugddienst. Hier worden 2 begeleiders voorzien. Exacte timing ? 

 
• Fietsen graveren: Definitief tijdstip nog niet bekend + bijkomende vraag vd 

stadswachten: er moet electriciteit zijn !!! 
Daar de Stad voorlopig geen toestemming geeft tot aansluiting en gebruik vd 
bestaande werfkast, moet naar andere oplossing gezocht. Is in beraad… 
 

 



 
Korenmarkt: Muziekoptredens 
 
Reservatie Kiosk is in orde (telefonisch bevestigd door Economie – Petra). 
Huurprijs : 250 euro.  We blijven zoeken om tussenkomst/sponsoring. 
 
Nieuw probleem: geen toelating tot aansluiting electriciteit op de bestaande 
werfkasten !  In onderhandelingsfaze. 
Alternatief: De Monte.  Echter dan liggen er verschillende kabels dwars over de 
drukke Hoogstraat en dat vinden we niet verantwoord. 
Probleem wordt aangekaart bij Stad. 
 
Karmelietentuin: 
 
Wereldkeuken (Heerlijke Heihoek): inschrijvingsformulier is klaar. Reeds 1 deelnemer 
gekend.  Zelfde probleem met electriciteitsvoorziening, nodig voor 3 microgolfovens, 
een 3-tal waterkokers. 
Na onderhandeling werd dit uiteindelijk toch toegestaan. Probleem opgelost. 
 
Dijle (ipv Haverwerf): jeugdanimatie door El Kantra 
 
Locatie werd dus gewijzigd wegens dubbele activiteit aan de Lamotsite. 
Pablo is op de hoogte. Pablo stelt voor om hun activiteiten niet van 10u tot 18u te 
laten doorgaan, wegens te zwaar voor de begeleiders van El Kantra. Er is nl. de dag 
nadien (zondag) opnieuw een sportactiviteit gans de dag. 
Uren nog overeen te komen dus.  
 
Den Deigem: 
 
* café-terras : Activiteit van Ward (café buiten) met volksspelen begeleid door Dirk. 
  De spelen werden besteld bij de jeugddienst (reuze 4 op een rij, reuze jenga en een 
  hindernisspel)  Volksspelen voorzien tot max. 17u. 
* Rommelmarkt (Lies) 
  Al 4 inschrijvingen. Lijst wordt opgesteld, deelnemers worden zo snel mogelijk  
  gecontacteerd. Rommelmarkt van 10u tot 17u 
* Bloembakkenactie: 
  In beheer bij het “parlement”. Deze ploeg zal hiervoor instaan van 10u tot 13u. 
 
 
 
Activiteiten van Partners: 
 
Rondleiding Indaver: van 10u tot 13u. Is in orde. Hugo en Tim + 3 mensen van 
Indaver. Mogelijke gids is Michel Leriche. 
Hugo zorgt nog voor foto’s. 
 
Handelaars /ambachtenroute: We zijn terug op zoek naar mogelijke kandidaat om 
(gratis) te gidsen. (voorzitter of ?) Reeds 8-tal handelaars nemen deel. 
 
Bibliotheek: Les liseuses fabuleuses. 



Activiteit gedragen door Sted. Bib. Nog info over de te volgen route doorgeven aan 
Bib -> Bram 
Ook duidelijke afspraken ivm inschrijvingen hiervoor. In principe op voorhand in de 
kinderbibliotheek, maar reservaties ook gewenst op de dag zelf via infobalie Deigem 
(Stefan GSM)   
 
H.H.Kerk Adegemstraat: 
Opnieuw contact opnemen met pater Etienne -> Wannes 
Hugo meldt dat de activiteit 2 X kan opgenomen worden in het plaatselijke krantje + 
info in het parochieblad van KWB. Korte tekst nodig VOOR 20 feb. En een langere 
tekst tegen half maart.  
 
Het firmament: mogelijke activiteit met poppen – ofwel in locatie Brusselpoort ofwel 
wandelend door de wijk. Martine volgt op. 
 
Theater Korenmarkt: 
Blik achter de schermen van 10u tot 13u. Is in orde. 
 
De Keeting: opendeur met gratis koffie en soep OK, grimeren v. kinderen OK, 
verkoop v. hotdogs: OK 
 
Historische vaartuigen op de Dijle: 
Contacten lopen. Staanplaats voor info-tentje aangevraagd. 
 
Open immo-dag: 
3 makelaars van de wijk (Simonis, Century 21 en Van Dievel)  
 
Kerkhotel Martin’s Patershof: 
Geleide bezoeken: OK.  Inschrijven via infobalie Deigem. 
Reeds 9 inschrijvingen. 
 
 
Marketing – Reklame 
 
Bespreking offerte drukker. 
We kiezen voor 1 soort affiche: grootte A3 en in kleur, 300 stuks. 
De blanko ruimte voor de partners wordt een A4 onderaan toe te voegen. 
 
Flyers: A4 formaat, dubbel geplooid. 1 zijde kleur.  Werden verspreid in de wijk 
 = 1e ronde. Veel positieve reacties. 2000 stuks, 1700 verspreid.  
Een 100-tal worden meegegeven voor de handelaars. Indien nodig kunnen er nog 
bezorgd worden. 
 
Toelating tot flyeren werd aangevraagd voor zaterdagen 27 maart en 1 mei op de 
Grote Markt, Ijzerenleen en Botermarkt/Bruul met 3 personen. Hopelijk moeten we 
hiervoor ook niet betalen. (!)  
 
We overlopen de brochure met het programma, en spreken af ivm inhoud van de 
flyer: Locatie Haverwerf werd aangepast, uren nog eens te checken. 
 



Voor publicatie in de Wijkkrant werd een eerste persartikel ingediend bij San en 
Marina. Ook voor publicatie in Streekkrant, De Nieuwe Maan, stadskanalen zoals de 
Bib. dienen we op tijd een artikel door te geven! 
 
6. Oproep nieuwe leden, vrijwilligers 
 
Tot hiertoe 3 nieuwe vrijwilligers genoteerd voor hulp op zaterdag en 1 voor hulp op 
vrijdag. Het is duidelijk dat we hier nog werk moeten van maken ! Persoonlijk 
aanspreken dus ! 
 
 
Volgend Praatcafé bijeenkomst: donderdag 1 april in Den Deigem 20u 


