ZATER
dag

4

sept.

OPVOEDINGSTRAAT 15u.
17u. BUURTBABBEL

18.30u. AAN TAFEL

SPRINGKASTEEL+SPELLETJES
organisatie:
met de steun van:

Buurtcomité Opvoedingstraat en omgeving, www.opvoedingstraat.be

Welkom op het
BUURTFEEST
Beste buur,
Op zaterdag 4 september ben je welkom op het buurtfeest van de ruime omgeving van de Opvoedingstraat, dus
ook als je in de Cristianlaan, Karel Schurmansstraat of Smidsestraat woont! Hieronder vind je meer informatie.

OPVOEDINGSTRAAT

Vanaf 15 u. starten we in de Opvoedingstraat,
gewoon op straat.
Koffie, thee, taart, sapjes of je eigen unieke
drankjes: breng maar mee!
Wij zorgen voor tafels en stoelen onder tenten,
borden, glazen, bestek en veilige bediening
volgens de geldende COVID-19-maatregelen.
Er geldt een parkeerverbod vanaf 12.00 u.
en we sluiten de straat af van 14.00 tot 24.00 u.

Einde?

Het buurtfeest eindigt om 23.00 u.

Hoe kunnen we samen onze buurt mooier, veiliger,
warmer maken?

BUURTBABBEL

Om 17 u. kan iedereen ideeën, zorgen, voorstellen en
knelpunten delen in de buurtbabbel, op straat. Bij
regenweer verhuizen we naar het zaaltje in de
Opvoedingsstraat.
Nathalie Van Renterghem leidt het gesprek in goede banen
om iedereen zijn/haar zeg te laten doen.

Samen een buurt maken

Veilig verkeer

Verder kijken

Hoe zorgen we samen voor dat
thuisgevoel in de buurt?
Elkaar leren kennen is een
eerste stap.

Kessel-lo krijgt binnenkort een
nieuw mobiliteitsplan: de
meeste inwoners kozen voor
een autoluw Kessel-lo.

Hoe zien we de toekomst van
onze buurt? Welke evoluties
komen op ons af?

Meer ideeën? Gevelbankjes,
straatgroen, concertjes,
meedenken in het buurtcomité?

Welke voorstellen geven we
door aan de Stad voor een
veilige en bereikbare buurt?

AAN TAFEL

Alle bekommernissen en
ideeën zijn welkom in een open
discussie voor iedereen, van
alle aangrenzende straten.

We dekken een lange tafel. Breng zelf je favoriete gerechtjes mee,
wij scheppen dit grote buffet coronaproof uit. Tast toe vanaf 18.30 u.

SPRINGKASTEEL CO
Gezocht: nieuwe leden en ideeën!

Er staat een springkasteel, en voor de grote
speelvogels zijn er andere spelletjes zoals kubb.

Buurtcomité Opvoedingstraat en omgeving bestaat al sinds 2007. Een kerngroep van een tiental mensen
organiseert jaarlijks – met nog meer helpende handen – een straatfeest, de nieuwjaarsreceptie en de
speelstraat. Meer info op de website www.opvoedingstraat.be.
We zoeken nog nieuwe leden! Contacteer Jean Gerrekens, Opvoedingstraat 9, info@opvoedingstraat.be.

