
Vergadering buurtcomité 17 maart 2022 

 

 

1 welkom en verontschuldigingen 

                Hadewig, Riet, Jacky, Daan en Sara. 

2 sociaal Prinsenhof 

- Geen speciaal nieuws 

- Margriet gaf wel overlijden door van iemand in Tinnepotstraat => op te nemen in krantje 

3 voorbij 

Openba(a)r  

- Geslaagd 

- Misschien wat chips, koekjes en melkjes voor bij de koffie en koffie zelf te voorzien volgende 

keer: kijken om dit in te kopen (Katia vraagt aan Sara, anders via Mokabon vragen) 

- Ook payconiq op telefoon terug in orde zetten (Christ) 

4 op komst 

               vrijdag 18 maart drink na opname Japanse televisie: 17u30, iedereen welkom 

                               wie staat achter de toog erna frigo leeg maken: Leo 

                vrijdag 25 maart GET BACK TOGETHER  

2 gratis consumpties met bonnetjes; Katia en Hadewych geven bonnetjes bij 

aankomst 

Aankleding en inrichting 24/3 ’s avonds en 2/4 voormiddag. Hadewig wil helpen. 

Afspraak donderdagavond om 20u. Vrijdag van 9 tot 11u. 

Michel gaat hapjes halen (op rekening dekenij) 

Steve trekt de bar (pils, tripel karmeliet, water, cola, cava, witte wijn en rode wijn). 

Miriam helpt. Bar is beneden. 

                dinsdag 29 maart TASK FORCE FEESTEN om 20 uur 

doel: mensen met interesse in meewerken aan prinsenhoffeesten dan bij elkaar 

brengen en wat meer uitleg geven; wordt oproep voor gedaan door Katia op de 

receptie. 

vrijdag 1 april Openba(a)r  

 Is geregeld (Steve), Steve maakt ook uitnodiging 

  weekend 24 april WEGGEEF 

  Komt in orde: Lut regelt weggeef, iemand moet wel bar regelen (wellicht Steve) 

  Zorgen dat boven ook vrij blijft 

  Lut maakt ontwerp affiche, Michel checkt 



                in mei inhuldiging parkje met alles erop en eraan 

  datum nog te bepalen ifv schepenen hun agenda 

                zondag 22 mei om 13u30 rondleiding in DE VOORUIT 

  kan met 2x 30 mensen 

  te reserveren via Sara 

  Patrick zorgt voor affiche; Leo bezorgt illustratie via Vooruit 

                weekend 24 juni AFTERWORK 

                  

volgende week te beslissen qua datum; dan aanvraag doen IOD + subsidie-aanvraag 

doen 

 prinsenhoffeesten 2/3/4 september 

   

                zondag 18 september fietsen met Myriam 

  gepland 

zaterdag 8 of 15 oktober: rondleiding paters Augustijnen 

 Christ gaat hier nog eens voor informeren 

               31 okt: Halloween 

uitgesteld 40 jaar Prinsenhoffeesten 

                 wellicht in mei 

drie wijzen 

december: bezoek House of mysteries  

 Daan gaat daar interview mee maken, zou leuk zijn er dan datum in te kunnen steken 

                (Kroegentocht) 

 3 december Sinterklaas 

Concert in december: 10 of 17 

 International racketeers fanclub? Of op prinsenhoffeesten 

  

 7 communicatie 

                activiteiten aankondigen 

kleine Keizer Karel Krant: komt volgende week samen voor inhoudstafel te bepalen – ook op 

receptie aankondigen 

                verdeelrondes 



                naam buurtparkje en inhuldiging 

 8 varia 

              netheid van de buurt 

melden activiteiten uit het buurthuis 

9 volgende vergadering 

                14 april 

 

 


