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VerslagVerslagVerslagVerslag    
Van de vergadering van het wijkcomité Opvoedingstraat en omgeving 

Datum : 14/11/2010  

Plaats : Bij Jean (Opvoedingstraat 5) 

Aanwezig : Carla, Jean, Martine + Natasha 
Žickaja en Herman Beelen 

Afwezig :  

Verontschuldigd : Herman, Luc, Nathalie, Piet 

Verslaggever : Jean 
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Debriefing straatfeest/speelstraatDebriefing straatfeest/speelstraatDebriefing straatfeest/speelstraatDebriefing straatfeest/speelstraat    

� Concept is een beetje verzwakt – creatief zijn voor de volgende keer 

� Optreden was leuk, iets in die aard is een goed idee; nog ideeën: barbecue 

� Speelstraat niet besproken (Nathalie niet aanwezig). 

NieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptie    

� Voorstel: zondag 23/01/2011; met de hoop dat meer mensen vrij zullen zijn want de 3e zondag 
(16/01) is eigenlijk pas 2 weken na Nieuwjaar. 

� Plaats: zaaltje van Inspinazie (logistiek OK met borden, glazen, bestek etc. die we van de fanfare 
van Beauvechain hebben gekregen) 

� Martine is aanspreekpunt voor de organisatie 

� Voorstel om grote thermos aan te kopen 
Nathalie liet later weten dat zij een dergelijke thermos heeft en graag ter beschikking stelt 

� Natasha zorgt voor drank (fruitsap, water) 
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� Jean maakt flyer (zodra programma vaststaat) 

� Randanimatie: we verkiezen om de activiteiten indoor te houden (makkelijker deze keer omdat het 
in het zaaltje is) – dus geen wandeling dit jaar, maar dit kan ook wel eens als aparte activiteit 
worden georganiseerd (meer naar de zomer toe). 

o Reisverslag van Herman (fietstocht Burkina-Faso) 

o Optreden: 
Natasha vraagt aan Oekraïense koor; 
indien niet vrij vraagt Martine aan Jo (zijn koor, dat van Els…). 

Status “Straathistories”Status “Straathistories”Status “Straathistories”Status “Straathistories”    

� Wachten op groen licht van de Erfgoedcel voor de brochure 

� Dan aanvraag van prijsofferte bij drukkerijen 

� Verdere afhandeling door Erfgoedcel 

Uitstap comitéUitstap comitéUitstap comitéUitstap comité    

� Wordt geplant voor het voorjaar. Deze keer echt doen! 

� Idee: samen naar wijnproeverij gaan 

VariaVariaVariaVaria    

Mission statement 

Jean heeft op basis van eerder gemaakte en in verslagen vastgelegde afspraken een “mission statement” 
van het comité opgesteld en op de website gepubliceerd op pagina 
http://www.opvoedingstraat.be/activiteiten.html. 

Samenstelling van het comité 

� An verlaat het comité 

� Jo is eigenlijk “de facto” al lang geen actief lid meer 

� Voorgestelde nieuwe leden: 

o Natasha (nr. 5) 

o Herman Beelen (denkt er nog eens over na) 

o Martine contacteert dame van Schurmansstraat die al eerder interesse heeft getoond. 

Carrousel 2011 

Onderwerp niet behandeld wegens beperkte aanwezigheid. 
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ActiepuntenActiepuntenActiepuntenActiepunten    

Actie Voor Tegen 

Beschikbaarheid van zaaltje Inspinazie + eventueel beamer Carla 30/11/2010 

Woordje uitleg bij boekhouding op website (geld van straathistories) Jean Gedaan 

Aankoop fruitsap en mineraalwater Natasha 22/01/2011 

Flyer met programma Jean 20/12/2010 

Reisverslag voorbereiden Herman B. 23/01/2011 

Vragen aan dame van Schurmansstraat of ze lid van het comité wil worden Martine 30/11/2010 

Vragen of Russisch/Oekraïense koor kan optreden op receptie Natasha 30/11/2010 

 


