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Evaluatie van straatfeest en speelstraten


Evaluatie is verstuurd. Eerste feedback van de stad is dat de aanvragen worden behandeld in
volgorde van aanvraagdatum, dus first come, first served.



Onze conclusie is dus dat we niet vroeg genoeg kunnen zijn. We bekijken of we de handtekeningen
al op de receptie kunnen verzamelen zodat we straks gewoon nog de ingevulde aanvraag hoeven
door te sturen.



Voorstellen voor volgend jaar (overgenomen van vorig verslag, nog te bespreken):


Nu al afstemmen met Inspinazie voor een optreden op 12/09/09 (om agendaproblemen
voorkomen).



Wie ideeën heeft (dansen, optredens, demonstraties…) mag ze nu al doorgeven. Voorstel is
om ook een oproep te doen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Gedacht werd aan iets zoals
boombal, waar iedereen kan meedoen.



Feest in de Cristianlaan houden (verlengde van de Opvoedingstraat zodat het optisch
aansluit).

Straathistories


Niet veel nieuws te melden sinds vorige vergadering. Josée is ziek interview moet worden uitgesteld.



Interview met Francine wordt gepland, liefst vóór 08/12; tot dan hebben we immers de dictafoon van
de stad in bruikleen.
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Carla geeft cassettes van interview met Sandrine om te digitaliseren (enkel voor intern gebruikt, niets
komt op de website zonder toelating van de geïnterviewden).



Piet en Jean stemmen af om met de mensen te praten die op de advertentie in de Passe-partout
hebben gereageerd.



Herman onderzoekt of bijkomende beschikbare documentatie ( o.a. boek over Boven-Lo - bezorgd door
Luc - bruikbare elementen voor ons project bevat.



Hermaan maakt presentatie om het project op de receptie te presenteren.



Student Wouter Cop schrijft een scriptie over de Centrale Werkplaatsen en vraagt via de website of we
op de een of andere manier kunnen bijdragen. We zullen hem contacteren om te zien welke vorm van
samenwerking mogelijk is.

Nieuwjaarsreceptie
Vindt plaats op 3e zondag van januari, dus 18/01/2009. Programma:


Rondleiding Centrale Werkplaatsen en kop van Kessel-Lo met schepen Jaak Brepoels – afspraak 15u bij
Luc.



17u receptie bij javier en Nathalie volgens het bekende concept: “iedereen brengt iets mee, we zorgen
voor warme dranken”.



Flyer te verspreiden 2e week van december (Jean maakt ontwerp).

Varia


We verwelkomen Herman Roskams als nieuw comitélid ter vervanging van Marc die heel binnenkort
onze wijk verlaat. Voorstel om afscheidscadeautje te kopen maar geen afspraak gemaakt tijdens de
vergadering.



Geschenk voor Jean van de Valvekenstraat als dank voor de tenten. Piet maakt afspraak (om zeker te
zijn dat we hem thuis aantreffen), Nathalie bezorgt een goede fles en een boeketje bloemen.



We gaan wat materiaal kopen van het comité: “multifunctionele” glazen, wat kartonnen borden en
servetten. Piet koopt aan en houdt factuur bij voor Delhaizefonds.



Op 4/12 is Georges jarig: hij wordt 90. We doen een e-mailing om zoveel mogelijk mensen op te roepen
om een wenskaartje in zijn brievenbus te steken.

Actiepunten
Actie

Voor

Tegen

Agenda straatfeest checken met Inspinazie

Martine?

Voor 31/12/2008

Afspraak met Francine voor interview

Herman

z.s.m.

Afspraak n.a.v. advertentie PP

Piet/Jean

Af te stemmen

Afspraak met Jean voor geschenkje

Piet/Nathalie

Af te stemmen

PowerPoint presentatie voor receptie

Herman

10/01/2009

Flyer receptie

Jean

10/12/2008
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