
Verslag werkgroep buurtactiviteiten 

Aanwezig: Jacky, Myriam, Vera, Lut, Christ, Leo en Johan 

Verontschuldigd: Riet en Marianne 

 

 

We blijven er van overtuigd dat we samen mooie dingen kunnen doen. 

Na corona is elke vereniging en buurtwerking in een dipje geraakt, ook wij. 

2de helft vorig jaar hebben het moeilijk gehad om alles rond te krijgen. 

We kwamen mankracht te kort om de dingen geregeld te krijgen zoals het zou moeten. 

Eind vorig jaar zijn we dan ook gaan nadenken hoe we verder kunnen. 

We zijn te rade gegaan bij een specialist om te zien hoe we dit best aanpakken. 

Resultaat was  

1-er moeten mensen bijkomen die de ideeën verder uit werken … zeg maar uitbreiding stuurgroep 

2-en beter te communiceren intern en naar de buurt toe 

We zijn te rade gegaan bij een specialist om te zien hoe we dit best aanpakken. 

…. met de nieuwjaarsreceptie hebben aantal mensen kunnen bevragen om daadwerkelijk mee te 

helpen. 

…. we stellen onmiddellijk een jaarprogramma op. 

En daar zijn we nu nog bezig. 

 

De nieuwe stuur-werk-groep moet de kans te krijgen om de actuele projecten beter te kunnen 

uitwerken. 

En daar is tijd voor nodig. 

We zijn ook nog aan het zoeken welke formule werkbaar is om inspraak te behouden voor de 

mensen van de buurt. 

En daarom zouden we de frequentie beetje afremmen; misschien 2x per jaar 

Misschien moeten we dit koppelen aan een uurtje vóór de bar Rozane? … we zien wel wat mogelijk 

is. 

Wat nog op te nemen op de activiteitenkalender : 

Nog in te vullen op de kalender 

-knutselen voor kinderen met Régine … paasvakantie 

-10-07  schaaktornooi schaakclub 



-30-06 After Work Party … volgens Lut zou dit weerkerende activiteit zijn 

-roeien met Ronny; opnieuw dit jaar? 

-fietsen met Myriam; opnieuw dit jaar 

-oude spelendag (Vera) … had jij dat (Leo) in gedachten de 5de mei, of kan dit iets anders zijn/worden 

 

Afsluiter: uitstel is geen afstel☺ 

Je mag ons steeds ideeën aanbrengen, graag zelfs 


