
Verslag van 18/05/2014  blz. 1 Auteur: Jean Gerrekens 

VerslagVerslagVerslagVerslag    
Van de vergadering van het wijkcomité Opvoedingstraat en omgeving 

Datum : 18/05/2014  

Plaats : Central Park 3010 

Aanwezig : Carla, Els, Jean, Herman, Natasha, Piet 

Afwezig : Luc, Martine, Nathalie, Nele 

Kopie aan : Herman Beelen (ophalen en terugbrengen van stadsmateriaal) 

Verslaggever : Jean 
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Voorbereiding van het straatfeestVoorbereiding van het straatfeestVoorbereiding van het straatfeestVoorbereiding van het straatfeest    

Datum: 2
e
 zaterdag van september, 13/09/2014 

Herman Beelen is bereid om uitleenmateriaal bij de stadsdiensten af te halen en terug te brengen. 

Jean Minnoye heeft de tenten al toegezegd. 

Thema: Italië – pizza/pasta 

� Naar analogie met het thema Spanje vorig jaar 

� We bakken de pizza’s op straat (zoals de paella toen) 

Andere voorgestelde activiteiten 

� Jongeren van Inspinazie: improvisatie 

� ijskar van ’t Koffiehuisje (Lydia) 

� karaoke – geschrapt wegens te duur (installatie plus SABAM) 

� Voor de avond: klassiek moment: stadsopraan + Jo en Els stellen een zanggroepje samen om wat liedjes 

te zingen, het geheel natuurlijk onder het thema “Italië” 

� Vaste items: fanfare, springkasteel. 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

Opbouw tenten etc. vanaf 13u 
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15:00 – begin 

15:30 – impro v.d. jongeren (zaaltje of op straat, naargelang voorkeur, weer… nader te bepalen) 

16:30 – fanfare Beauvechain kan dan iets later – Jean checkt met Raymond 

18:00 – karaoke - geschrapt 

20:30 – optredens stadsopraan en wijkkoor (zaal) 

23:00 – einde 

ActiepuntenActiepuntenActiepuntenActiepunten    

Actie Voor Tegen 

Zaaltje van Inspinazie vragen Carla 15/06/2014 

Inspinazie: jongeren improvisatie  Carla 15/06/2014 

Lydia vragen om met ijskar te komen Piet 15/06/2014 

Stadsopraan vragen of zij kan optreden Els/Jo 15/06/2014 

Zanggroep samenstellen en repetities + 

repertoire plannen 

Els/jo 15/08/2014 

Verzekering Piet 31/08/2014 

Pizzabakken coördineren Piet 15/08/2014 

Invullen en opsturen van aanvraag Jean Zo snel mogelijk 

 


