Verslag buurtvergadering 18 november 2021
Aanwezig:
Katia, Patrick, Leo, Hadewych, Hadewig, Christ, Michel, Riet
Verontschuldigd:
Daan, Rudy, Sara, Eleke, Jacky, Myriam
We vragen aan Sara om het verslag van deze vergadering ook op de website
te zetten.
Binnenkort en op de planning
Alle geplande festiviteiten worden ‘on hold’ gesteld tot einde januari.
Turnen kan wel blijven doorgaan als sportactiviteit.
Het feest 40 jaar Prinsenhof in de Tinnenpot van 27 november wordt dus ook
uitgesteld
Maar, … we organiseren wel een leuke buitenactiviteit op 11 december:
een kerstbomenevent met glühwein als afsluiter.
Zaterdag om 10u is iedereen welkom in de Rozanetuin om samen
kerstbomen van bamboe ineen te steken die we later op de dag zullen
ophangen op het Prinsenhofplein. Om 17u zijn alle bewoners welkom op
het plein voor een glas glühwein. Inschrijven is niet nodig. Iedereen is
op elk moment welkom!
Materiaal: Leo, Christ en Michel
Communicatie: Michel via website / mail / facebook
Glühwein: wil Steve de gluhwein maken?
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.
Katia gaat na bij de opperdekenin of dit nog doorgaat en of er nog kaarten
zijn. Patrick zet dit op de website, zorgt voor een tekst die gemaild wordt
naar iedereen. Reservaties bij Sara
Voorbij
Halloween was een geslaagde buurtactiviteit. Volgend jaar willen we ook
extra aandacht hebben voor een verschillende animatie voor de 2
leeftijdsgroepen na de rondgang. De ‘pubers’ voelden zich niet echt
aangesproken door de film die wel gewaardeerd werd door de jongere
kinderen.
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Om bij te houden
✓ Het buurtcafé zal, zodra het weer mogelijk is, telkens de 3de
vrijdagavond van de maand open zijn.
✓ Herdenking Nick en Willem: we plannen dit in op onze uitgestelde
nieuwjaarsreceptie. Katia neemt contact op met beide echtgenotes en met
Wouter
✓ Weggeef wordt voorzien in het weekend van 24/6. Reserveer dat weekend
want we proberen er een feestelijk weekend van te maken.
✓ Fietsen met Myriam en roeien met Ronny worden uitgesteld naar het
voorjaar
✓ Spaghettifestijn op de Lievekaai
✓ Holy Seven in concert
✓ Bezoek House of Mysteries: trekker Daan (zie volgende Keizerskrant!)
✓ Rondleiding bij de Paters Augustijnen: Christ
✓ Quiz: Jacky en Christine
Communicatie
✓ De agenda voor de volgende activiteiten wordt geschrapt in de Kleine
Keizer Karelkrant en op de website
✓ Verdeelrondes: wij zoeken nieuwe ‘bussers’ en reservebussers voor de
verdeling van flyers en Kleine Keizer Karelkrant. Wie deze verdeling op
zich wil nemen (als busser en/of reserve) kan mailen naar Patrick Cohen:
pcgent@gmail.com

BUSRONDES PRINSENHOF
Straten

Aanta

Sanderswal

20

Gewad en Gewadplein

55

Lievekaai, Lievestraat, Sint Widostraat, Braderijstraat

67

Prinsenhof/ Prinsenhofplein

100

Tinnenpotstraat, Varkens- en Pluimstraat

72

Zilverhof

45

Abraham-, Bonifanten- en Jan Botermanstraat

90

Bachtenwalle - Lodewijk Van Malestraat

35

Simon de Mirabellostraat

40

Rabotstraat en Basseveldestraat

14

Busser

Backup

✓ Inhuldiging Rozanetuin: Michel bespreekt dit met Eleke
Varia
✓ Netheid van de buurt is verbeterd: dit is seizoensgebonden en de
herstelde verlichting zal er zeker toe bijgedragen hebben
✓ Café Ouest in de Rabotstraat: Michel zal via facebook laten weten indien
er zich gelegenheden voordoen om samen ‘een pint te gaan drinken’.
✓ Buurtinspecteur: rechtstreeks contact mogelijk met Elise Goedertier:
09/266 61 15 of elise.goedertier@police.belgium.eu

2

✓ Geen 2de turngroep omdat de lerares zich niet meer kon engageren voor
een 2de avond
TO DO
Katia:
✓ Annulatie feest 27/11 communiceren met panel en met Patrick
Schlich en Chris Michel die ook de muzikanten zou annuleren
✓ Half om half: aftoetsen bij Tineke
✓ Echtgenotes van Nick en Willem + Wouter aanspreken over herdenking
Patrick:
✓ Organisatie drank verwittigen van annulatie feest 27/11
✓ Communicatie Half om half
✓ Nieuwe lijst busrondes aanvullen op events en lijst communiceren aan
de werkgroep eens ze af is
Leo:
✓ Annulatie zaal / catering / geluid 27/11
✓ Materiaal Kerstbomenevent
Sara:
✓ Ingeschreven deelnemers aan feest 27/11 verwittigen dat dit uitgesteld
wordt
✓ Kaartenverkoop Minard
Riet:
✓ ‘uitgesteld’ noteren op de affiches in de vitrinekasten
Michel
✓ Communicatie Kerstbomenevent (inclusief tekst)
✓ Agenda schrappen
✓ Inhuldiging Rozanetuin bespreken met Eleke
✓ Café Ouest

Volgende vergadering: donderdag 16 december 20u Buurthuis
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