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StraatfeestStraatfeestStraatfeestStraatfeest    

� Datum: zaterdag 10 september 2011; aanvraag is ingediend, nog geen feedback van de stad. 

� Programma 

o Begin 14/15u 

o Activiteit voor de kinderen: 

- springkasteel 

- voorlezen 16u 

o Fanfare 17u 

o Samen eten 18u 

o Optreden Café Noir 20u 

� Taakverdeling: zie actiepunten 

� Affiche: geen eenduidig standpunt over kost, aantal – 200 A3 affiches om overal te bussen lijkt wat 

extreem. 

� Na de vergadering door Piet meegedeeld: vrijwilligersverzekering voor straatfeest is aangevraagd 

en goedgekeurd. 
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Debriefing Debriefing Debriefing Debriefing ––––    receptie voor presentatie van brochurereceptie voor presentatie van brochurereceptie voor presentatie van brochurereceptie voor presentatie van brochure    

� Receptie was een succes, ondanks enkele emoties vooraf 

� Brochure is positief onthaald door de buurt 

� We zullen ook enkele ex. ter beschikking stellen op het straatfeest (zie ook punt “openingsfeest kop 

van Kessel-Lo”) 

Openingsfeest kop van KesselOpeningsfeest kop van KesselOpeningsfeest kop van KesselOpeningsfeest kop van Kessel----LoLoLoLo    

� We overleggen met Valvekensstraat om saam en activiteit te doen. 

� We vragen een plaats in de infotent om ons “straathistories” project voor te stellen en eventueel 

wat brochures te verkopen (€2,- wat ook de prijs is die de Erfgoedcel vraagt). 

� Herman R. kan ook een rondleiding geven met wat uitleg rond de werkplaatsen en ons project – 

eventueel ook betalend, deelnemers krijgen dan brochure erbij – te checken wat 

mogelijk/toelaatbaar is. 

VariaVariaVariaVaria    

� Comité vindt dat een extra kracht best kan gebruikt worden en dat Nele Gabriëls dus van harte 

welkom is. 

� Piet stelt voor om de Erfgoedcel te contacteren met het oog op het behoud van de oude 

waterpomp naast “frituur Oomske” in de Smidsestraat.  

� Sponsoring: Carrefour is bereid om terug voor €50,- te sponsoren – Jean neemt contact; Luc neemt 

contact met T&O bikes. 

� Voorstellen en ideeën voor een uitstap met het comité: 

o Vlaams parlement en wandeling in Brussel (gidsen: Martine en Herman) 

o Wijndegustatie bij Convento (Mechelsestraat) 

ActiepuntenActiepuntenActiepuntenActiepunten    

Actie Voor Tegen 

Springkasteel bestellen Luc ZSM 

Beschikbaarheid van tent checken bij Jean M. Piet OK 

Water en vruchtensap bezorgen Natasha 10/09/2011 

Bak(ken) bier bezorgen Piet 10/09/2011 

Organiseren van activiteit voor kinderen Carla ZSM 

Tekening voor uitnodigingen Herman 14/08/2011 

Uitnodigingen Jean 22/08/2011 

Affiche op A3 om in te kleuren Jean 22/08/2011 

Overleg met Valvekensstraat voor openingsfeest Kop van Kessel-Lo Piet 05/08/2011 

Stad contacteren i.v.m. vorig punt Jean 05/08/2011 

Nele Gabriëls inlichten Jean 05/08/2011 

Sponsoring – Carrefour & T&O Jean & Luc 14/08/2011 
 


