Comité van 5 mei 2022
Aanwezigen : David, Véronique, Cathy, Mia (verslag), Isabelle, Marc

1. De kapel
We kregen een mail van Alexia waarin ze uitlegt dat het project Explore niet
doorgaat. Atipi kan dus een erfpachtovereenkomst afsluiten met de kerkfabriek en de
buren kunnen de grond kopen die aanpaalt aan hun huidige tuin.
2. Carnaval
Het was een zeer geslaagde editie en ons deel van de winst zal ongeveer 500 € zijn.
3. De zepen / Brocante
We zullen de zepen verkopen op de brocante van 12 juni. Cathy en Véronique willen
zorgen voor de verkoop.
We leggen ook een blad om zich in te schrijven voor de mailing list.
4. Participatieve begroting
Van de projecten uit de Bezemhoek werd alleen het “Poëtisch paneel” weerhouden.
David verwittigt Claude en Luc hiervan voor de verdere uitwerking.
5. Grote lentekuis
Dit was op 21 en 22 maart, het was sympathiek, de school had het goed
georganiseerd en er waren ook enkele volwassenen.
Een andere datum in een weekend, is ook interessant om meer volwassenen aan te
spreken.
6. Animaties door de equipe van de Roodborstjesweide
Dat is een succes, er zijn een 30tal ateliers tot eind juni, gaande van bosbeheer,
ontdekking van de moestuin, ontdekken van vogels, constructie van insectenhotel,
ontdekking van de bijenkorf, dieren kweken, het kleine paradijs.
7. Oekraïne
De volgende vergadering is op 23 mei, David vraagt een lokaal in de school.
8. Film Roodborstjesstraat
We behouden de datum van 25 juni. Philippe Draguet heeft het materiaal al besteld,
de projector kan ook bij zonlicht gebruikt worden. De film is “L’ école buissonnière”, in
het Nederlands : spijbelen. Véronique maakt een kleine montage om aan te kondigen
dat we een bijdrage vragen.
9. Website :
Véronique gaat samenwerken met Mia om de site te onderhouden.

We verwachten nog enkele foto’s van carnaval, wat er is kan er opgezet worden.
Een idee om de site meer te doen leven : links met andere websites, bvb de reuzen
van de Marollen, Worms …
De mensen aansporen om naar de website te gaan, bvb regelmatig een bericht op
facebook.
10. De mailing list
Zou nog verder moeten worden aangevuld. Vragen aan de mensen : krijgen uw
buren de berichten ?
David is al back-up en Véronique zal ook back-up worden.
11. Volgende vergadering : 2 juni om 20u15 bij Mia

