
Verslag van 29/06/2010  blz. 1 Auteur: Jean Gerrekens 

VerslagVerslagVerslagVerslag    
Van de vergadering van het wijkcomité Opvoedingstraat en omgeving 

Datum : 29/06/2010  

Plaats : Bij Piet (Opvoedingstraat 10) 

Aanwezig : Carla, Jean, Martine, Nathalie, Piet 

Afwezig : Herman, Jo, Luc 

Verontschuldigd : An 

Verslaggever : Jean 
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Stand van zaken straathistories &Stand van zaken straathistories &Stand van zaken straathistories &Stand van zaken straathistories &    brochurebrochurebrochurebrochure    

� Kostprijs om te laten drukken boven €1000 

� Contact opgenomen met Erfgoedcel Leuven. Erfgoedcel is bereid om publicatiekosten op zich te 

nemen maar stelt een aantal voorwaarden 

o Tekst redactioneel aanpassen volgens review Erfgoedcel 

o Formaat en lay-out aanpassen (standaard voor nieuwe reeks waarvan onze brochure dan 

het eerste nummer wordt) 

o Logo van stad Leuven en Vlaamse Gemeenschap 

Stand van zaken speelstraatStand van zaken speelstraatStand van zaken speelstraatStand van zaken speelstraat    

Nathalie bevestigt dat alles planmatig verloopt. Info op de website. 
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Voorbereiding vanVoorbereiding vanVoorbereiding vanVoorbereiding van    het straatfeesthet straatfeesthet straatfeesthet straatfeest    

Datum: 

� Zaterdag 11 september 2010 

Activiteiten 

� Namiddag: Tabasco (jeugdgroep van Inspinazie) – improvisatietheater – actie Carla 

� Avond: zang en animatieact Wiewieneke (zie 

http://www.jgevents.be/artiesten/2439/WIEWIENEKE.htm) – Actie Jean en Carla 

� Springkasteel: actie Luc 

Organisatie 

� Geen materiaal van de stad 

� Tent van Jean (Valvekensstraat) 

� Plaats: voor huis van Martine (elektriciteit); springkasteel kant Cristianlaan (elektriciteit? Luc?) 

Varia 

Voorstel om uitstap van het comité met professioneel door Martine geleid bezoek aan Vlaams Parlement: 

zaterdag 23 oktober – noteer het nu al in jullie agenda’s. 

ActiepuntenActiepuntenActiepuntenActiepunten    

Actie Voor Tegen 

Reservatie springkasteel Luc 15/07/2010 

Bevestiging act Wiewieneke Jean 02/07/2010 

Verzamelen handtekeningen voor aanvraag Carla 04/07/2010 

Aanvraag subsidie muzikale act Carla 04/07/2010 

Tent bevestigen Piet vóór 11/09 

Uitnodiging Jean 15/08/2010 

 


