Verslag buurtvergadering 14 oktober 2021
Aanwezig:
Katia, Patrick, Steve, Leo, Hadewych, Hadewig, Lut, Christ, Daan, Michel
Verontschuldigd:
Anouk, Sara, Christine, Conny, Riet, Fanny, Eleke
We vragen aan Sara om de verslagen van de vergaderingen op de website te
zetten.
Sociaal Prinsenhof
Op 22 december in Minard eenmalig amateurtheater De Compagnie van de
Leute, met het stuk Half om half ten voordele van een goed doel. Wij wensen
zelf geen goed doel aan te brengen maar wij stellen voor om met de
buurtbewoners naar de voorstelling te gaan om op deze wijze te steunen.
Inschrijven kan aan de bar bij Steve tijdens het eerstvolgende buurtcafé en
bij Sara (Katia bevraagt Sara). Patrick zorgt voor de communicatie met de
buurtbewoners.
Voorbij
✓ 3D-rondleidingen door Dirk Van Wittenberghe waren een succes
✓ Optreden van Les Amis, georganiseerd door de dekenij, was een succes.
De bar, georganiseerd door Steve, had een zeer goede opbrengst. In de
toekomst zullen we bij evenementen ook alcoholvrij bier voorzien.
✓ De Toekomst van het Verleden: veel positieve reacties. De foto’s mogen
uiteraard blijven hangen zolang ze toonbaar zijn.
Binnenkort
✓ Halloween op zondag 31/10; Steve organiseert, Sara verzorgt de promotie
Er wordt niet gewerkt met inschrijvingen / affiches in de buurt + website
Om 18u worden de kinderen verwacht:
6j tot 10j met wandeling van 1u
11j tot 16j met wandeling van 1u15’
Wandeling zonder ouders. Er wordt nog 1 begeleider gezocht voor de
kleinsten. Hiervoor wordt een ouder aangesproken.
Nadien pompoensoep, chocomelk en verrassing tot 21.30u
Om 21.30u wordt een Zweedse Jeugdthriller vertoondQ (1u)
Bar: echtg.Steve + Barabara
✓ Lichtfestival: van 10 tot 14/11
o Leo organiseert project met (strop)dassen op het Prinsenhofplein
Christ helpt met de praktische uitwerking
o Catering tijdens het lichtfestival:
Met veel spijt blazen we dit project af: de organisatie is te groots
voor onze buurtwerking.

✓ 40 jaar Prinsenhof in Tinnenpot op 27 november.
o
o
o
o
o

19 u deuren
19u15 muziek Alex Rambaut
19u35 verwelkoming door de Deken en inleiding film
20u10 vertoning film 40 jaar Prinsenhof gemaakt door Patrick Schlich
20u40 panelgesprek WONEN IN DE PRINSENHOFBUURT vroeger en nu geleid door Chris
Michel
buurtbewoners 3 min.
o deel Herman
buurtbewoners 3 min.
o deel Jacques
buurtbewoners 3 min
o deel Katia
o 21u50 foto van de zaal en groot lied
o 22 uur slotoptreden groep en start receptie
o 22u15 babbelen met achtergrondmuziek
o 01 uur einde

Volgende voorbereidende vergadering op 28/10. Katia nodigt uit.
Op de planning
✓ Buurtcafé oktober wordt vervangen door Halloween
✓ Buurtcafé op 19 november vanaf 19.30u
✓ Buurtcafé op 10 december (voorlopige datum) met optreden – Trekker:
Patrick
✓ Sinterklaas op zaterdag 4/12: de Sint gaat terug aan huis.
Trekker: Sara
✓ Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 21/01/2022
✓ Quiz in februari: trekker Jacky
Om bij te houden
✓ Herdenking Nick en Willem
✓ Fietsen met Myriam en roeien met Ronny worden uitgesteld naar het
voorjaar
✓ Spaghettifestijn op de Lievekaai
✓ Holy Seven in concert
✓ Bezoek House of Mysteries: februari (zie volgende Keizerskrant!)
✓ Rondleiding bij de Paters Augustijnen: Christ
Ideeën
✓ Optredens:
o Good Vibrations brengen covers (200€) (Steve)
o Illia Vasiachkin: saxofonist (Steve informeert verder)
o Zwarte Zee Kwartet (Luc Vanhouttegem)
o International Racketeers (Patrick)
✓ Poëzie
✓ Film Les Triplettes de Belleville – trekker: Patrick

Algemeen
✓ Overlast
Op dit moment is de overlast eerder beperkt.
✓ Netheid
Blijft een probleem!
✓ Communicatie
o De kleine Keizer Krant wordt verwacht begin december
o Naam voor ons parkje: de Stad Gent heeft 2 van onze namen
weerhouden: Johannahof (met uitbreiding) en Rozanetuin en heeft 5
voorstellen toegevoegd. Via een systeem met registratie kan iedere
Gentenaar stemmen. Michel houdt ons hiervan op de hoogte.
Varia
✓ Op 15 december wordt 100-jarige Nelly door de Stad Gent gevierd in ons
buurthuis
✓ De vitrinekast heeft een poetsbeurt nodig: Hadewych vraagt Riet om dit
samen te doen
✓ Nieuwe wijkinspecteur: door de hertekening van de wijken is Liesbeth De
Langhe niet langer onze buurtinspecteur.
Zij wordt vervangen door Elise Goedertier:
PZ.Gent.Wijk.GentCentrum@police.belgium.eu; 09/266 61 30
✓ Een nieuwe uitgeverij die zich oa. specialiseert in mooie uitgaven over
erfgoed, bijzondere buurten ed, heeft samengezeten met een aantal
mensen van het Buurtcomité. We weerhouden hun voorstel niet omdat de
wederzijdse verwachtingen niet matchen.
✓ Daan Hugaert speelt mee in ‘Een paar is twee’ op ma 31/1 en woe 2/2 in
de Minard
Agenda buurtvergaderingen
18 november (en niet 10 november!) en 16 december

TO DO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Leo: stropdassen
Christ: stropdassen en Paters Augustijnen
Katia: Sara bevragen inschrijvingen toneel Half om Half/uitnodiging 28/10
Sara: verslagen op de website zetten/inschrijvingen Half om
half/Sinterklaas/Halloween
Michel: communiceren over naam buurtparkje
Riet + Hadewijch: vitrinekast
Jacky: quiz
Patrick: communicatie Half om Half / optreden 10/12 / film les Triplettes de Belleville

