Vergadering WG buurtactiviteiten 9 februari om 20 uur 2022
Welkom
Verontschuldigd: Daan, Riet Brone, Hadewych
vorige vergadering was afgesproken alles on hold te zetten tot eind januari. Volgende week beslist
overlegcomité wellicht dat vanaf 18/2 we naar code oranje gaan => activiteiten terug mogelijk

1. Open bar
Vaste datum: elke eerste vrijdag van de maand, muv maart. Wellicht op 25/2 eerste open bar maar
nog te bevestigen door Steve.

Volgende data zouden dan zijn:
1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 7/10, 4/11, 2/12

2. Receptie voor de buurt

Gepland op 25/3 om 19u30. Leo checkt nog of beneden vrij is. Anders boven, met mogelijkheid om
stoeltje mee te nemen naar buiten en daar te klinken op het jaar dat bijna halverwege is.
Michel denkt na over een naam die wervender klinkt dan uitgestelde nieuwjaarsreceptie.

3. Weggeef

Leo checkt bij gebruiker beneden of die meteen na paasvakantie begint. Voorkeur zou uitgaan naar
weekend van 32/24/25 april.
Indien dit doorgaat: Anouk doet aanvraag inname openbaar domein.

4. Afterwork

Weekend 24/6 is beneden hiervoor al gereserveerd.

5. Fietsen Myriam
Voorstel om dit te doen op autoloze zondag: 18/9.

6. Inhuldiging Rosanatuin

Michel checkt bij de stad wat hun inbreng hierin zou zijn. Ook kijken welke data nog vrij zijn bij zaal
beneden.

7. Mystery house

Voor later. Daan organiseert dit.

8. Rondleiding Augustijnen

Christ organiseert dit, ook voor later.

9. De drie wijzen met Jacky

Warme oproep aan geïnteresseerde wijzen of mensen die interesse hebben om dit mee te
organiseren om zich aan te melden bij Jacky.
Suggesties: Ronny, Isabelle, Daan, Christine De Kempeneer,…?

10. Rondleiding vooruit

Voor later, Leo organiseert dit.

Communicatie
Michel start hiermee einde deze maand; mensen met ideeën of die willen meewerken kunnen zich
bij Michel melden.

Varia
-

-

Prinsenhoffeesten: wordt aparte werkgroep voor opgestart => wie interesse heeft kan zich
bij Katia melden. Wel aan te vragen zoals het vroeger doorging, dus drie dagen en met
rommelmarkt, minder is nadien nog altijd mogelijk
Abraham tuin: gebruik stopt per eind februari, leeg te maken tegen 20/2
40 jaar? Te beslissen met Jaak en Chris: Leo roept bijeen
Volgende vergadering: 17/3

