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Speelstraat
De organisatoren in de Cristianlaan hebben voor volgende formule gekozen:
3 weekends:


20-21 juli



3-4 augustus



24-25 augustus

En dit telkens van 14u tot 21u vanaf huisnummer 31 tot 52.

Straatfeest
Door de onbeschikbaarheid van meerdere comitéleden op 14/09 wordt het straatfeest uitzonderlijk
vervroegd tot de eerste zaterdag van september, zijnde 07/09.
We beginnen iets later om te proberen meer mensen tegelijkertijd aanwezig te hebben en zo de contacten
te verbeteren.


Begin met opbouwen: 13u30



Begin van het feest: 15u00



Einde: 23u00

Thema-van het feest: Spanje
•

Voorstel om grote paella te bakken – Nathalie neemt initiatief, Martine, Nele, Natasha en Piet doen
mee. Nele vraagt ook aan Els en Jo die iemand kennen die dit doet.
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•

Drink: sangria voorbereiden

•

In de uitnodiging thema beklemtonen en mensen aanmoedigen om iets mee te brengen dat erbij
past.

•

Muziek indien mogelijk ook naar thema (aan fanfare vragen) – checken wat de kosten zijn als we
muziek op straat spelen.

Voorstel van Luc: uitnodigingen persoonlijk brengen, overal aanbellen.
Luc zorgt voor springkasteel (keuze van model met Nele via de website).
Voor ’s avonds vraagt Natasha het orthodoxe koor om op te treden (bevestiging voor einde juni). Martine
vraagt aan Inspinazie of we de zaal mogen hebben.
Door de datumswijziging is er meer kans dat we materiaal van de stad kunnen krijgen. We zullen in elk
geval een aanvraag indienen.

Interview van wijkbewoners van buitenlandse afkomst
Het comité beslist om dit te doen, maar pas na het straatfeest. Voorbereiding van de interviews met Luc
(en vrijwilligers van het comité). Een mogelijkheid is om alle mensen bij elkaar te zien en er een soort forum
van te maken, maar het moet wel een beetje structuur hebben.
Planning en uitnodigingen hiervoor volgen na straatfeest.

Actiepunten
Actie

Voor

Tegen

Checken of fanfare komt

Jean

30/06

Ingrediënten en materiaal voor paella (pan,
kookvuur)

Nathalie

31/08

Vrijwilligersverzekering

Piet

31/08

Orthodox koor

Natasha

30/06

Inspinazie vragen of we de zaal mogen hebben

Martine

30/06

Bij Jean M. checken of de tenten 07/09
beschikbaar zijn

Piet

30/06

Aanvraag stad Leuven

Jean

30/06

Springkasteel

Luc en Nele

31/08
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