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Ketting van “attenties” 

 Kaart, iets maken en aan iemand geven. Bedoeling is dat de “ketting” gesloten wordt. 

 Mensen vragen die willen meedoen 

Actie uiteindelijk niet geselecteerd. 

Comité geeft iets voor de hele wijk 

 Gebakjes, cake… bakken en verdelen + fakkeltocht aankondigen 

 Wanneer: 3 januari 10u 

 Carla en Martine trekken dit stuk, alle hulp welkom om bakken van cakes of andere lekkere 

dingen, mooi inpakken, mooi kaartje tekenen/schrijven, enz. 

Stoepconcert 

Eerder in de lente, als het wer beter is en de lockdown wat versoepeld is. 

Fakkeltocht 

 Wanneer: 10 januari 18u 
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 Bedoeling is om dit coronaproof te doen, dus met groepen van max. 4 personen en op afstanden 

van enkele minuten (te bepalen) vertrekken 

 Parcours moet nog worden uitgestippeld (ca. 1 uur max.), bv. via Heuvelhof. 

 Actie wordt aangekondigd bij verdeling van gebakjes & wensen op 03/01. 

 Nele zal dit trekken maar er is nog een kandidaat gevraagd om dit mee te trekken. 

Goede doel 

 “Samen altijd warm” actie: cava verkopen voor het goede doel (winst 5€ per fles). Eventueel ook 

een alcoholvrij alternatief 

 Voor vzw “Honk” (zie mail van Luk) 

 Briefje in de brievenbussen, mensen kunnen tot 15 december bestellen (per mail/schriftelijk), 

levering op 19/12 

 In naam van het comité. 

 Alle verdere info via mail communicatie van Luc 

ActiepuntenActiepuntenActiepuntenActiepunten    

Actie Voor Tegen 

Trekken “wensen voor de wijk” Carla & Martine 03/01/2021 

Trekken “fakkeltocht” Nele + ? 10/01/2021 

Actie goede doel Luc 15/12/2020 

Helpen bij bakken/verdelen/fakkeltocht Allen  

 


