Vergadering Buurtcomité, 9 juni 2015
Straatfeest op 12 september 2015
Aanwezig:
Els, Herman, Jean, Martine, Nele (verslag)
Verontschuldigd:
Carla, Luc

1. Infrastructuur:
-

Tafels en stoelen van de stad: ok – HERMAN BEELEN kan ophalen
Tenten via Jean: ok
Borden en bestek: alles ok
Teiltje met afwaswater (Jean heeft teiltje)

2. Verzekering:
PIET vraagt na
3. Thema: Marokko
- Bob vragen om bij te dragen: JEAN polst Bob via e-mail; daarna kijken we
verder om af te spreken
o thee voorzien? Iets om te eten of qua recept om samen klaar te
maken? Wat kunnen we roosteren boven een vuurkorf?
o Muziek?
o Eventueel heeft hij vrienden of familie die ook willen komen?
- Eten (eerst vragen bij Bob)
o Als de piste met Bob niet lukt, Mediterannée polsen:
 Ideeën vragen voor iets om te koken op straat?
 Eventueel sponsering vragen vb reductie op prijs voor dat
eten?
o Marokaans brood voorzien
o We koken opnieuw iets samen op straat; Nathalie heeft gasvuur
- Drank:
o Ondanks thema toch bier en wijn toelaten
o Marokaanse thee
o Comité voorziet wat water, fruitsap en een bak bier
o Koffie en thee:
 Koffie Els; vragen aan Herman en Agnes
 IJsthee: Nele
 Martine: thee
- Valentine vragen of zij lampionnen heeft en wil ophangen?
4. LUC vraagt Ridouani
- om ‘iets’ te doen? Wat zou dat ‘iets’ zijn?
- of hij iemand of iets kent om een avondactiviteit te doen aan een klein
prijsje.

5. Activiteit: Volksspelen
- via Buurtcultuur: Gepetto. Zie folder Buurtcultuur:
http://www.buurtcultuurleuven.be (p. 30) en website:
http://www.gepetto.be/volksspelen-prive/volksspelen-verhuur.html
JEAN vraagt na
- Nog eens bijeenkomen om een wedstrijd uit te werken; aanvangsuur
15u30 (doel: beginnen om 15u45)
- Zoeken naar een ‘scheidsrechter’, en liefst zelfs twee – WIE VOELT ZICH
GEROEPEN? Anders kunnen we een oproep doen via de Nieuwsbrief
6. Activiteit: Kubs
- Nele heeft een set
- Liever niet op asfalt – WIE HEEFT een doek (soort hard vilt) om dit op te
spelen of weet waar we dit kunnen vinden?
7. Activiteit: Springkasteel
- LUC zoekt sponsering
- JEAN bestelt – let op: iets waar lucht door kan
8. Activiteit: Fanfare van Beauchevin
- voorlopige timing: c. 17u30
- eventueel te herzien in functie van andere activiteit

9. Avond:
- vuurkorven en iets roosteren (marshmallows; of een iets meer
Marokaans alternatief) – WIE HEEFT VUURKORVEN; MUZIEK (ELS vraagt
Jo om muziek bijeen te zoeken)
- Eventueel een feestelijk activiteitje na het eten, ook leuk voor de vele
kinderen.

