
WERKGROEP BUURTACTIVITEITEN  18/08/2021 - verslag 
 
Daan, Hadewych, Fanny, Leo, Patrick, Katia (verslag) 
Verontschuldigd: Riet, Sara, Anouk 
 
 

1. SOCIAAL GEBEUREN 
Verhuis Valerie en Jeroen 
Verhuis Fanny 

2. VOORBIJE ACTIVITEITEN 
Open Ba(a)r: volgende keer 17 of 24/9. Steve en Jacky beslissen dit WE. 
Nog es expliciet bekendmaken via Facebook 
Kan evt. via Hopplr ook verspreid worden, doch bewaken dat we het COVID-veilig kunne 
houden gelt op de beperkte ruimte 
 

3. NIEUWE ACTIVITEITEN 
4/9: opening fototentoonstelling De toekost van het verleden 
zaterdagmorgen is er een concert voor de passerende bootjes 
Persmoment om 16u op gelijkvloers 
17u voor het grote publiek.  Woordje uitleg over het traject. 
 
Steve bekijkt of 4/9 open bar mogelijk is(bevestigt zaterdag) 
Daan is bereid om vanaf 17u achter de bar te staan tvv Jacky.  
Ook Hadewig is bereid te helpen 
Leo zorgt dat alles klaar staat. 
De 3D-maquette zal er staan. 
Als Jaak  een rondleidng geeft, afbaken hoeveel er mee kunnen 
 
25/9 concertje betaald door de Opperdekenij. Meer info afte wachten 
 
Fietstocht  (Myriam): wellicht best uitstellen tot volgend jaar. 
 
Lichtfestival 
We maken gebruik van een ruimte die verhuurd is. Katia bespreekt dat met Bram 
Leo zal een project met stropdassen doen op het Prinsenhof 
 
Oktober  
3 D- presentatie: uitstel nara volgend jaarbij de paters op  
 
November 
40j -feest op 27/11 
 
 
Dec   
We verzamelen iedeën muziekgoepen 
- Steve kent een zangeres die covers brengt 
- Luc Vanhouttegem stelde een groep voor van de patron de Zwarte Zee 
- sugg.Patrick: International Racketeers.  
   Datum afhankelijk van aanwezigheid in Amsterdamse wonede musici.arteis in gent 
 



Wijkbudget: iIsolatie vloer – goedgekeurd door Stad8 realistie in 2022 
 
Susanna heeft contact gehad met het waterproject maar nog af te wachten of daar een 
samenwerking uit resulteert. 
 
Halloween 
Enkel rondgang en film – helmaal gratis voor de kinderen 
 
 

4. VARIA  
Aanbod boek over het Prinsenhof door uitgeverij Artha 
Wordt verder afgestemd in een werkgroepje. 
Sugg Daan: mikken op een artistiek project met bijdragen van artistieke mensen om het 
traditionele format te doorbreken  
Bv grondplan van de wijk geven aan 5-tal mensen om er iets artistieks van te maken 
(cfr. initiatief Jaak Van Vooren destijdsom wegwerpcamera met 10 foto’s – vrijheid van ieder 
om te fotograferen wat elkj wou). 
Ook mensen met een goeie pen zoeken ( wat is hier in de verbeelding van de mensen), 
Bespreking op 30/09 20u met  (sugg.)Jaak, Christ Michel, Daan, Jaak Van Vooren, Sofie 
Muller. 
 
Figuurtraining 
Herstart vanf 30/08 – volzet!  
 
Bekommernis van Daan voor ontwikkeling Berg van Barmhartigheid 
Daan zal een bijdrage erover schrijven. Mogelijk aanzet om er samen verder op in te zetten. 
Belang van het behoud van het Prinsenhof als stiltegebied. 
 
We bedanken Fanny voor haar engagement voor het Prinsenhof en wensen haar het 
allerbeste toe in de Wolterslaan. Fanny belooft nog terug te komen! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


