
Verslag van 27/12/2012  blz. 1 Auteur: Jean Gerrekens 

VerslagVerslagVerslagVerslag    
Van de vergadering van het wijkcomité Opvoedingstraat en omgeving 

Datum : 27/12/2012  

Plaats : Bij Carla (Opvoedingstraat 25) 

Aanwezig : Carla, Herman R., Jean, Martine, Natasha, Piet 

Afwezig : Herman B. 

Verontschuldigd : Luc, Nathalie, Nele 

Verslaggever :  

AgendaAgendaAgendaAgenda    

Nieuwjaarsreceptie ........................................................................................................................................... 1 

Driekoningen zingen .......................................................................................................................................... 2 

Actiepunten ....................................................................................................................................................... 2 

 

NieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptie    

Op basis van de ontvangen voorstellen van o.a. Nele en Nathalie gaan we dit jaar weer voor een “tweeluik”: 

� 14u: Kook-workshop 

� 17u: receptie 

Beide gaan door in resp. de keuken en de living van Nathalie. 

De receptie is volgens het bewezen systeem “iedereen brengt iets mee”. Uiteraard is het de bedoeling dat 

de resultaten van de kook-workshop eveneens op de receptie verorberd kunnen worden. 

Voor de workshop is volgende werkwijze voorgesteld: 

� Wijkbewoners worden per mail en via uitnodiging geïnformeerd (bedoeling is om in het weekend 

van 5-6/01 te bussen). 

� Inschrijving is gewenst (vermelden wat men gaat koken en welke ingrediënten nodig zijn, dit ook op 

de activiteiten te kunnen plannen), liefst voor 12/01. 

� Natasha verzamelt de inschrijvingen, Martine coördineert de activiteiten, uiteraard met feedback 

aan Nathalie – bedoeling hier is te zien dat er wat complementaire activiteiten zijn, bv. dat niet 

iedereen tegelijk de oven nodig heeft enz. 

Herman R. zorgt voor originele illustratie voor de uitnodiging, Jean werkt af en bezorgt aan Carla om te 

printen. 

We spreken dan ook best tegen 16.30u af bij Nathalie om te helpen inrichten, meubels opzij schuiven etc. 
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Driekoningen zingenDriekoningen zingenDriekoningen zingenDriekoningen zingen    

Nele had voorgesteld om nieuw leven in de traditie van het Driekoningen zingen in te blazen. Dit valt een 

beetje buiten de scope van de receptie, maar het lijkt inderdaad een goed idee. Voorstel is dat Nele de 

coördinatie doet. Ook de kinderen van Kris en kaat (kris@dva.be) zouden geïnteresseerd kunnen zijn. 

Indien Nele dit wil doen, kunnen we het via mail en de website doorgeven met het mail adres van Nele. 

ActiepuntenActiepuntenActiepuntenActiepunten    

Actie Voor Tegen 

Inschrijvingen verzamelen en doorgeven aan 

Nathalie en Martine 

Natasha 12/01/2013 

Kookactiviteiten coördineren Martine met Nathalie 18/01/2013 

Tekening voor de uitnodiging Herman R. 31/12/2012 

Uitnodiging klaar om te printen Jean 03/01/2013 

Printen van uitnodigingen Carla 05/01/2013 

Verdelen van de uitnodigingen (bussen) Allen 06-07/01/2013 

 


