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Voorbereiding van het straatfeestVoorbereiding van het straatfeestVoorbereiding van het straatfeestVoorbereiding van het straatfeest    

Feest 

 Datum: zondag 2 september van 11 tot 16u 

We beginnen met opstelling tegen 10u 

 Plaats: in de Opvoedingstraat, kant Cristianlaan (mogelijkheid om naar speelpleintje Lolanden of 

Valvekensstraat uit te wijken voor bepaalde activiteiten) 

Indien zaal Inspinazie beschikbaar is: vragen of we erover mogen beschikken ingeval van slecht 

weer. 

Reden: de straat is sowieso afgesloten als speelstraat (Nele checkt of 2/9 effectief nog speelstraat 

is). 

 Formule: brunch, iedereen brengt iets mee 

 Thema: pannenkoeken 

Activiteiten 

 Voorzieningen om ter plaatse pannenkoeken te bakken (kookvuur, grote pan…) 

 Voorlezen voor kinderen 

 Springkasteel 

 IJsboer: Carla vraagt aan ijsboer Hal 5 
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 Frisbee, andere spelen: sjoelbak (checken bij Ronny), andere (vragen aan speelgoedwinkel Mertens 

om te lenen/huren) 

DiverseDiverseDiverseDiverse    

 Nieuwsbrief uitsturen om het feest aan te kondigen en ook een s.v.z. te geven over geschrankt par-

keren (en “kom op voor je wijk” initiatief). 

 Huiskamerconcert of ook optreden op winterstraatfeest – we moeten dan wel iets vroeger begin-

nen plannen. 

ActiepuntenActiepuntenActiepuntenActiepunten    

Actie Voor Tegen 

Bevestigen dat op 02/09 speelstraat is + uren 

dat straat afgesloten is 

Nele of Stijn z.s.m. 

Checken of er een conflict is met speelstraat 

Cristianlaan 

Herman z.s.m. 

Checken of zaal Inspinazie eventueel beschik-

baar is (bij slecht weer) 

Nele Gedaan, zaal niet 

beschikbaar 

Checken of frisbee club initiatie zou kunnen ge-

ven 

Nele 31/07/2018 

Bij speelgoedwinkel Mertens vragen of we en-

kele spelen kunnen lenen/huren (en tegen 

welke prijs, of als sponsoring) 

Nathalie 31/07/2018 

Springkasteel bestellen Jean z.s.m. 

Aanvraag bij stad (zodra de vragen rond speel-

straat duidelijk zijn) 

Jean z.s.m. 

Sponsoring Méditerranée (fruit, andere…) Nathalie 02/09/2018 

Sponsoring Carrefour (koffiekoeken, soft-

drinks…) en T&O Bikes 

Els 02/09/2018 

IJsboer Hal 5 vragen of hij tussen 13:15 en 13:45 

in de straat kan komen staan 

Carla z.s.m. 

 


