Verslagje BUURTcomité Opvoedingstraat en Omgeving, 12 juli 2021
Aanwezig: Jean, Jo, Els, Herman, Martine, Nele
Verontschuldigd: Natalja, Luc
-------------------------------Het Buurtfeest
-

-

-

-

-

Affiche, voorstel Jo
o We bespreken enkele aanpassingen aan het voorstel; Jo past de affiche aan
o We veranderen de naam naar ‘Buurtfeest’, en worden meteen ook zelf ‘Buurtcomité
Opvoedingstraat en Omgeving’.
o Aantallen: c. 120
Dagschema:
o Parkeerverbod vanaf 12u
o straat afgesloten vanaf 14u
o 15u start van het feest
o 17u buurtbabbel met Nathalie: nog even samenzitten met Nathalie - MARTINE trekt
(anderen sluiten aan)
o 18u30 aan tafel
o Activiteiten: Kubb, springkasteel, we vragen of we de sjoelbak van Linne en Ronny
mogen gebruiken, grote spelen via Speelgoed Mertens (?) en wat iedereen
meebrengt
Plaats: op straat in de Opvoedingstraat
Sponsering:
o Els contacteert Carrefour;
o Els vraagt Speelgoed Mertens of sponsering mogelijk is in de vorm van gebruik
reuzespelen
o we vragen Luc of hij bij T&O langsgaat en bij de Mediterannee
Tenten:
o we vragen of het nog kan via Guy
o heeft iemand lampenslingers voor buiten?
o Bokalen verzamelen om theelichtjes in te zetten
COVID regels:
o Indien nodig passen we het programma vanzelfsprekend aan
o we afficheren ze in dezelfde stijl als de affiche => op te stellen een week op
voorhand NELE (en Jo lay-out)
o we kopen enkele bussen alcoholgel
o we doen wél een buffet met de potluck gerechten maar stellen een beurtrol voor
hygiënische bediening op.
o Bord beker bestek: we gebruiken wat bij Nathalie en Marc staat, en voorzien
schilderstape om de naam op te zetten voor beker e.d.

Nog te regelen





Organisatie opbouw
Opstellen beurtrol COVID-proof bediening
Aankoop bussen alcoholgel en theelichtjes
Sjoelbak vragen bij Linne en Ronny




Verdeling affiches (deur aan deur, zeker bij mensen die gewoonlijk niet komen of nieuw zijn
in de straat)
...

Een paar to do's








Els vraagt sponsering bij Mertens en Carrefour (back-up nodig voor het geval Els en Jo niet
kunnen komen)
Luc, zou jij sponsering kunnen vragen bij Mediterannee en bij T&O?
Jo werkt de affiche af en regelt het drukken
Jean regelt een springkasteel
We stellen heldere COVID-regels op om te afficheren (toch wel...): Timing = EIND AUG
nieuwsbrief, affiche, eventueel een krijtbord de dag zelf, ... Nele en Jo trekken (elk een deel,
Jo doet lay-out)
Nog even samenzitten met Nathalie over de Buurtbabbel; MARTINE trekt (anderen sluiten
aan)

