Vergadering buurtvergadering 14-04-2022
Aanwezig: Leo, Katia, Hadewijch, Lut, Christ, Michel, Anouk, Sara (en Stella)
Hadewig, Riet
Verontschuldigd: Myriam en Conny
Voorbij:
Nieuwjaarsreceptie Buurt op vrijdag 25 maart:
o Succes!
o Er waren 80 à 90 personen wat de ruimte zeker toeliet
o Teveel broodjes voorzien
o Michel lijstte de coördinaten op van verschillende (jonge)
geïnteresseerden. Deze gegevens werden doorgestuurd naar Christ en
Patrick
o Er werden contacten gelegd voor een tentoonstelling Afrikaanse kunst,
opgeluisterd met muziek, tijdens de Gentse Feesten. Dit zou beneden
doorgaan. Het is niet de bedoeling dat zij onze bar gebruiken.
Japanse televisie: goed en wordt opgevolgd

Binnenkort en geplande activiteiten
1. Open bar
Vaste datum: elke eerste vrijdag van de maand
Volgende data zouden dan zijn:
6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 7/10, 4/11, 2/12
Bar: Steve
Communicatie: Michel
Verspreiding: vrijdag 29/4 via mail en facebook

2. Weggeef op zondag 24 april van 14u tot 18u
Trekker: Lut
Binnenbrengen: zaterdag 23 april tussen 14u en 18u
Opperdeken zou plantjes uitdelen in het kader van de Floraliën
Verspreiding: dinsdag 20 reminder via facebook door Lut / via mail door
Patrick (Lut stuurt A5-Affiche naar Patrick)
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3. Inhuldiging Rozanetuin op zaterdag 21 mei om 14.45u
Trekker: Michel

Programma:
Burgemeester en schepen
Naambord wordt onthuld
Zoon van Wim De Craene spreekt en nodigt uit voor concert:
Ester Van Hees en Ramses De Craene zingen, begeleid door Peter
Bauwens
o Drink
o
o
o
o

Organisatie:
o Stad zorgt voor podium (wordt donderdag geleverd)/ aperitieftafels
/drank /bediening
o Wij zorgen voor de lange witte tafels / partytenten indien nodig
o Opbouw zaterdagvoormiddag: in de tuin bij mooi weer, boven bij regen
o Maquettes worden opgesteld beneden
o Gras wordt afgereden door de Groendienst
o Subsidies voor het concert werden aangevraagd

4. Vooruit: rondleiding op zondag 22 mei om 13.30u
Trekker: Leo
o
o
o
o
o

2 groepen van 25 vertrekken gelijktijdig
Deelname: 8€
Inschrijving via Sara
Affiche: Patrick
Verspreiding mail op zondag 1 mei

5. Afterwork
Trekker: Lut
Weekend 24/6 is beneden hiervoor al gereserveerd.
Er kwamen nog geen reacties op dit initiatief
Alternatief bekijken volgende vergadering
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6. Prinsenhoffeesten op 2, 3 en 4 september
Locatie: Rozanetuin!!!!!!
Een afzonderlijke werkgroep is hiermee bezig. Elke onderdeel heeft een
‘trekker’. Zij zullen jullie aangespreken om te helpen.
Wordt vervolgd!!

7. Fietsen Myriam op autoloze zondag: 18/9
8. Paters Augustijnen op zaterdag 15 oktober
Trekker: Christ

9. Mystery house
Trekker: Daan

10.

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,…?

Varia
o
o
o
o
o

40 jaar Prinsenhof? De betrokkenen zitten eerstdaags samen
Kleine Keizerkrant mag verwacht worden in juni
25/5 homage aan Jo De Caluwe in de Tinnenpot
Vitrinekast: Riet is verantwoordelijk
Opvang Oekraïners in CAW: er is plaats voor 18 gezinnen

Zij krijgen een basispakket en worden toegeleid naar OCMW voor leefloon
Op dit moment is er geen vraag naar hulp vanuit de buurt. Zij hebben wel
onze coördinaten. Voor kledij en voeding ed zijn er andere kanalen
voorzien.
Zij zijn op de hoogte van onze Weggeef.
Lut en Veronique waren zo attent om Paasversiering en Paaseieren af te
geven
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Volgende vergadering: donderdag 12 mei

TO DO
Lut: affiche Weggeef doorsturen naar Patrick
affiche Weggeef verspreiden via facebook
Patrick: communicatie Open Bar /Weggeef /Rondleiding Vooruit
affiche rondleiding Vooruit
Anouk, Katia en Leo: subsidies concert inhuldiging Rozanetuin
Katia: tekst bezorgen aan Michel locatie Prinsenhoffeesten
Michel: communicatie Open bar / Weggeef / Rondleiding Vooruit
Christ: datum vastleggen met de Paters
witte tafels inhuldiging tuin
Leo: maquettes
Sara: inschrijving rondleiding Vooruit
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