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Debriefing straatfeest/speelstraat
Speelstraat
De evaluatie met alle peters/meters nog moet gebeuren. De definitieve evaluatie met voorstellen naar
volgend jaar toe zal dan volgen.

Straatfeest


Iets minder volk maar heel geslaagd – senioren doen heel actief mee.



Voorstel van een buur: feest wat korter houden (bv. 15-21 of 17-22) om meer mensen tegelijk
samen te brengen (nu wat “versnipperd”). Lijkt niet echt een probleem, voordeel nu is dat de
kinderen al wat kunnen spelen. Te bekijken in functie van activiteiten.



Printen van foto’s (voorstel Carla) – boekje printen en aan Sandrine bezorgen om door te
geven.
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Nieuwjaarsreceptie – 17/01/2010
Datum, uur en plaats


Datum: zondag 17 januari 2010 (3e zondag van het jaar)



Tijd: 17u tot 20u



Plaats: bij Piet en Lieve (nr. 10)

Begeleidende activiteit
Herman organiseert zoektocht. De CM zoektocht (doorgegeven door Agnes) kan als inspiratiebron dienen.

Wie doet wat?


Iedereen brengt iets mee



Jean maakt flyer



Bussen: Carla en Luc (Opvoedingstraat), Piet (Smidsestraat, Schurmansstraat), An en Nathalie
(Cristianlaan).

Varia


Mogelijkheid om infoavond te organiseren rond inbraakpreventie:
Checken of er belangstelling is op nieuwjaarsreceptie? Bv. foldertjes.



Vertegenwoordiging van Smidsestr./Schurmansstr. in het comité:
Voorstel: potentiële kandidaten aanspreken op receptie.

Status “straathistories”


Brochure is al goed gevorderd – alleen winkels moeten nog worden geïdentificeerd.



Piet heeft nog ouder fotomateriaal gevonden – selectie voor brochure kan nuttig zijn.

Actiepunten
Actie

Voor

Tegen

Aankondiging op website

Jean

ZSM

Flyer

Jean

26/12/2009

Bussen

Carla, Luc, Piet, An, Nathalie

Na 26/12/2009

Zoektocht plannen

Herman

10/01/2010

Printen van straatfeest foto’s

Jean

20/12/2009
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