Verslag buurtvergadering 14 september 2021
Aanwezig:
Katia, Patrick, Steve, Jacky, Myriam, Leo, Hadewych, Hadewig, Anouk, Vera,
Conny, Christine, Sara
Verontschuldigd:
Michel, Christ, Lut
Welkom
We verwelkomen 2 nieuwe deelnemers aan de vergadering:
Christine De Kempe uit de Abrahamstraat en Conny Ballegeer uit de
Pluimstraat
Sociaal Prinsenhof
Voorbij
✓ Eva De Roovere bij de Karmelieten: een succes op alle vlakken!
✓ Drink en rondleidingen De Toekomst van het Verleden: succes! Zeer
geanimeerde en interessante rondleidingen.
De foto’s nodigen de voorbijgangers echt uit..
Moeten die foto’s echt weg op 30/9???
Binnenkort
✓ 3D-maquette door Dirk Van Wittenberghe in het Buurthuis met 4
rondleidingen op 18 en 25 september om 11u en om 14u
Aansluitend bar:
o op 18 door Hadewig vm , Myriam en Hadewych nm
o op 25 door Leo
o Steve vult de drank aan
https://gentsepassages.webnode.be
✓ Op zaterdag 25 om 19u optreden van Les Amis: Joris Angenon en
Martijn Bal. Opperdekenij organiseert dit optreden en stelt het podium
op. Er zijn geen inschrijvingen en het wordt gratis aangeboden.
Publiciteit, stoelen, horeca: Prinsenhof
o Flyers tegen ma 20: Patrick Cohen
o Busploeg deelt dinsdag uit
o Mail, Facebook en Hoplr: Patrick en Sara
o Bar: Steve organiseert
✓ Maandelijks café op vrijdag: Steve informeert Leo over de data
Op komst
✓ Halloween op zondag 31/10
✓ Lichtfestival: van 10 tot 14/11 DATA VRIJHOUDEN!!!!
We wachten met de brainstorming tot alle richtlijnen van de Stad gekend
zijn. Voorlopige deelnemers aan de brainstorming: Leo, Katia, Katleen,
Lut, Bea, Conny, Michel, Sara enHadewig.
Leo zal ons uitnodigen.
Leo wil een project met (strop)dassen uitwerken op het Prinsenhofplein

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

Film
Panelgesprekken vroeger-nu-toekomst
Receptie
Muziek

200 personen zittend.
Uit de geplande editie van 2020 weerhouden we volgende planning die we zullen bijsturen op een
volgende werkvergadering met de focus op deze activiteit:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

19 uur deuren.
19u30 aanvang en verwelkoming door de Deken.
19u40 optreden: ALL TIME JAZZ BAND
20u05 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).
Eventueel met kleine pauze voor andere gasten.
21u40 alle vroegere en huidige actieve personen van de dekenij op het podium.
21u40 aanvang receptie
21u50 slotoptreden groep.
22u15 babbelen met achtergrondmuziek.
01 uur einde

Panelgesprek WONEN IN DE PRINSENHOFBUURT vroeger en nu, geleid door Chris
Michel. Thema:

‘Het Prinsenhof: leven, wonen en feesten’

Panel
Groep 1: ‘De pionierstijd’ : Herman Van Nieuwenhuysen – Jenny De Bruyne –
Groep 2: ‘De grote veranderingen ‘: Jaak Van Vooren – Frank Beke – Sas van Rouveroy
Groep 3: ‘ Het heden en de toekomst’: Katia Vandendriessche –- nog iemand van de nieuwe
lichting - Astrid de Bruycker, Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en
Openbaar Groen.

Op de planning
✓ Sinterklaas op zaterdag 4/12
✓ Nieuwjaarsreceptie

Om bij te houden

✓ Fietsen met Myriam en roeien met Ronny worden uitgesteld naar het
voorjaar
✓ Spaghettifestijn op de Lievekaai
✓ Holy Seven in concert
✓ Bezoek House of Mysteries
✓ Rondleiding bij de Paters
Nieuwe ideeën
✓ Terug quizzen!! Jacky en Christine bekijken dit samen.
✓ 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
Algemeen
✓ Overlast
Op dit moment is de overlast eerder beperkt.
We zien een nieuwe overlast door vakantiegangers in de vakantiewoning
Friday, Zilverhof. Melden aan de politie!! Eigenaar aanspreken!
✓ Netheid
Blijft een probleem!
✓ Communicatie
Wordt volgende keer opnieuw opgenomen aangezien Michel zich liet
verontschuldigen
✓ Activiteiten buurthuis
Katia dringt opnieuw aan bij het stadsbestuur om tijdig op de hoogte
gebracht te worden
Varia
✓ Figuurtraining: de 1ste cursus is volzet. Katia bespreekt met lesgeefster of
een 2de groep kan opstarten. Wie wil er trekker zijn?

Agenda buurtvergaderingen
14 oktober 10 november 16 december

TO DO

Leo
✓
✓
✓
✓

SO Gent: atelier en Berg der Barmhartigheid
Compaan verder opvolgen (offerte vloer ok)
Stropdassen
Richtlijnen stad vr Lichtfestival + brainstorm organiseren

Katia
✓ Lesgeefster figuurtraining
✓ Activiteiten buurthuis
Patrick
✓ Flyer
✓ Blokkeren zaal voor Prinsenhoffeesten 2022 en 2023// voor 22/4 en 25/6 (?)
Christ
✓ Paters
Jacky en Christine
✓ Quiz bekijken
Steve
✓ Bar organiseren op 25/9
✓ Data café doorgeven aan Leo

