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Verslag Kerngroep donderdag 2 maart 2023 

 

Aanwezig: Johan, Michel, Christ, Steve, Hadewig (verslag) 

Verontschuldigd: Leo, Anouk, Sara, Katia, Patrick 

 

Update Bar Rozane Darts | Steve en Johan 

Muziek: Britse Pop 

Betalingen: voorlopig alleen cash / Payconiq wordt voorzien vanaf april 

TO DO 

Wie zorgt voor zo’n bakske? Christ of Katia of Sara? 

 

Kalender |Leo 

We bekijken met Geert hoe we deze kunnen visualiseren 

TO DO 

Michel 

 

Nieuwsbrief | Michel 

Inhoud 15/3: alle activiteiten van april in de kijker zetten 

• Concert vrijdag 7/4: inhoud werd reeds doorgegeven door de artiesten 

+ link naar filmpje op Youtube 

• Crea voor kinderen tijdens Paasverlof  

 

TO DO 

Michel contacteert Leo hiervoor 

 

• Weggeefdag op zondag 16/4 

 

• Parkje 

1. Park Lodewijk van Male is terug van de wijk! Een paar 

buurtbewoners willen zich engageren om input te geven over de 

herinrichting. Geïnteresseerden mogen Katia contacteren: 

katia.vandendriessche@gmail.com 

Steve ondersteunt Katia. 
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2. Een grote kuis is hier echt wel nodig. Linken we dit aan de Gentsche 

Gruute Kuis en poetsen we samen de buurt op zondag 23 april? 

We kijken uit of we hier trekkers voor vinden. Indien niet tijdig wordt 

dit het onderwerp van een mailchimp. 

 

TO DO 

Steve stuurt actuele foto’s van het parkje door naar Michel 

Hadewig informeert bij Lut en informeert ook de nieuwe geïnteresseerde 

bewoners  

 

• Actualisatie van de kalender en we lichten telkens de eerstvolgende 

activiteiten op 

 

Nieuwe medewerkers ma 27/2 

 

Een aantal medewerkers geven reeds aan wat ze wensen te doen:  

 

• Koen en zonen zetten hun schouders onder de Darts 

• extra handen inbrengen: Stanny 

• vanuit eigen expertise rond communicatie meewerken (Guillaume en 

Michel) 

• huis open zetten voor de kunstroute? Kaat en Han overwegen dit 

• administratieve ondersteuning: Han 

• uitzoeken hoe de buurt aan een gegidste tentoonstelling van VAN HEE 

in Antwerpen kan deelnemen: Stanny 

• meewerken aan de Gentsche Gruute Kuis: doen we mee en wie trekt? 

• Alex ziet medewerking in organisatie Rommelmarkt 

 

 

De medewerkers zouden graag concrete vragen krijgen. 

 

Afspraken: 

• Hadewig stuurt hen het verslag van de Kerngroep telkens door 

+ activiteitenkalender met de activiteiten die we zelf organiseren  

Zij kunnen hun interesse doorgeven aan Hadewig die er voor zal 

zorgen dat dit gelinkt wordt aan de juiste persoon van de kerngroep 

• Michel stuurt hen een uitnodiging om mee te denken over de 

programmatie van de Prinsenhoffeesten en een latere uitnodiging voor 

de trekkersvergadering 

Tip: 

Facebook en Instagram koppelen aan elkaar: we bekijken dit met Sara 

TO DO 

Michel en Hadewig 
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Prinsenhoffeesten 2023 | Michel 

• 15 maart: 1ste vergadering met brainstorming over de programmatie. 

We willen die avond een aanzet realiseren voor een programma van 

deze driedaagse 

 

• Een volgende vergadering worden de oude en mogelijk nieuwe trekkers 

uitgenodigd  

 

TO DO 

Michel 

 

Varia 

• Lily is de nieuwste bewoner van deze wijk! 

Chris Callewaert en Urte (Prinsenhofplein) hebben een dochtertje 

gekregen op 12 februari.  

 

• Een inspiratiebron: Wijk Macharius 

Zij gaven het boek uit: De Buren en de Abdij 

www.burenvandeabdij.be 

We zouden graag met een aantal ‘een pint gaan drinken’ in de Herberg 

Macharius om de sfeer te proeven en om contacten te leggen. 

De herberg is elke vrijdagavond en zondagnamiddag open. 

Wie organiseert? 

• Overleg tussen de verschillende dekenijen 

Er werd nog geen datum gepland. 

Bijkomende agendapunten i.f.v. de dekenijfeesten: 

o gemeenschappelijke levering dranken/tafels en stoelen? 

o geen wegwerpbekers/tassen: wat is hun alternatief? 

o bewaking? 

o betalingen: hoe doen zij dat? 

o zijn er ook gezamenlijke activiteiten mogelijk? 

Algemeen: hoe communiceren de dekenijen met hun bewoners? 

 

• Dit verslag zal telkens toegevoegd worden aan onze Website door Sara 

 

Eerstvolgende vergadering Kerngroep op donderdag 6 april om 20u 

http://www.burenvandeabdij.be/

