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Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst 

Maria De Geest, Christiane De Praetere, Gerda Bogaert, Dirk De Wilde, Ria Artois, Rita Jacobs, Linda Van De Putte, 

Julien De Vos, Hilde Nobels, Nathalie Van Achte, Lindsay Heggerick, Bjorn Verhoeven, Sarah Baek 

 

Verontschuldigd: 

 Martine Poppe 

 

Nieuw lid: 

 Julien komt er vanaf nu ook altijd bij, bekend gezicht voor iedereen 

 

Overlopen verslag vorige vergadering 

 Conclusie zomer: 

o zeker geen slechte zomer geweest, we mogen niet klagen, traditioneel rustige periode maar terras 

en flyers hebben vruchten afgeworpen 

o ook meer klanten uit Kalken 

o wordt geopperd: in toekomst DC in Kalken én Laarne, shuttledienst? -> niet alleen vervoer geregeld 

door DC maar ook mensen die elkaar meenemen, onderling afspreken aanmoedigen en dan pas 

structurele oplossing zoeken als er echt geen vervoer voor iemand is 

o momenteel vervoer Molenstraat om 11u30 naar DC en na maaltijd terug 

o hier nu veel mensen uit Kalken met auto of fiets, te voet is te ver 

 Computerlessen starten volgende week i.s.m. Seniornet 

 

Renovatie STAVAZA: 

 Geen renovatie meer maar nieuwbouw, oplevering 2021? 

 Staat donderdag op agenda om architect aan te stellen 

 In de Molenstraat / Oostremstraat, los van enig ander initiatief 

 

Januari 2020: 10-jarig jubileum DC 

 In januari bestaat DC 10 jaar, ongelukkig dat we nu op voorlopige locatie zitten, toch willen we DC in de 

kijker zetten en nieuwe bezoekers blijven aantrekken 

 Voorstel om festiviteiten in 2e helft van april te organiseren: zaterdag 25 april 

 Optreden? Tenten? In Skala? 

 Iets rond beweging, crea, vorming, … 

 Eten? Frietmobiel? Hotdogs? Soep? Kaas? 

 Al mogelijkheid om plannen of maquette van toekomstig DC te tonen? 

 Gratis consumptie / aperitief 

 Vrijwilligers moeten er ook van kunnen genieten 



Verslag vergadering centrumraad 23 september 2019 
 

 Iedereen mag erover nadenken, ideeën altijd welkom bij Nathalie of tegen volgende centrumraad 

 Werkgroep aanstellen 

 Bij Vrije tijd en Cultuur reeds informeren / vastleggen (actie Nathalie) 

 

Koffiekar 

 Opmerking Ria: jammer dat dit pas nu start en niet in het voorjaar gestart is 

 In winterperiode of bij slecht weer eventueel soep en tent voorzien 

 Beslist om week te verschuiven, niet deze week maar oktober (komt beter uit en omwille van 

weersvoorspellingen)  

 Pers gehaald en mensen waren zeer positief over het initiatief 

 In toekomst ook op andere momenten of plaatsen, in weekend of op markt 

 Bespreken met Geert (De Fonteyn), geen concurrentie voor plaatselijke horeca  

 Voorstel Dirk: Zandvleuge, pleintje aan Beekstuk (aan speelpleintje) ipv pleintje aan hoek Pennemansbaan 

en Gaverstraat  

 Hoplr: actiefste of net niet-actiefste buurt bekijken (Björn bekijkt dit) 

 

Kerstmenu vrijdag 20 december 

 Ideeën? 

 Werken met een maximum aantal inschrijvingen 

 1 menu ipv 2 of met bonnetjes werken  

 

Weggeefwinkel 

 Idee om dit wekelijks te doen (elke vrijdagnamiddag) 

 Momenteel in Laarne maar geen ideale locatie (te klein, geen toilet of verwarming) 

 Verhuizen naar DC in Kalken 

 Vorige keer bord buitengezet op stoep (door Linda) -> extra volk gelokt 

 Ruimte naast bureau Sarah (vol nieuw materiaal van de dienst Onthaalouders vol stof, er moeten andere 

deuren komen want nu is de ruimte niet volledig af te sluiten, spelotheek voorlopig op non-actief) 

 LOI Vluchtelingenwerking, Onthaalouders (spelotheek) en Weggeefwinkel willen deze locatie gebruiken: 

opmerking om best geen 2 afzonderlijke winkels te hebben (voor niet-vluchtelingen én voor vluchtelingen) 

 Hilde inschakelen: graag spoed want vrijwilligers kunnen niet op de huidige locatie blijven werken 

 Er moet een praktisch voorstel komen om infrastructuur aan te passen, voorlopig plastiek ophangen in 

afwachting van nieuwe binnendeuren, er moet ook nog trap komen voor mezzanine  

 Kost over 3 diensten spreiden 

 Verslag Vast Bureau nodig -> Nathalie / Hilde 

 

Aanrader: ‘Rust in je hoofd, rust in je huis’ 

 Bekend auteur 

 Volgende week maandag in de cafetaria 
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Pannenkoeken 

 Pannenkoeken beter met au bain marie 

 Borden worden warm gehouden met vaatwasser dus zou interessant zijn mocht dit geïnstalleerd kunnen 

worden 

 

Varia 

 Vraag Ria: industriële vaatwasser, echt geen mogelijkheid om dit aan te sluiten? -> probleem qua elektriciteit 

/ net -> opnieuw op te nemen 

 Vraag Ria: wordt er iets gedaan voor de Warmste Week? 

o Verkoop vanaf begin november 

o Zakjes lavendel (iets tijdens hobbyactiviteit, naaimachine nodig, Ria wil zich dit aantrekken) 

o Dots (Maria) 

o Advocaat (Gerda), flesjes aankopen 

o Bloemstukjes (vragen aan Katrien), week vóór kerstdiner maken (17 of 19/12?) 

o Niet op kerstmarkt staan 

o Welk doel?  

 Kom op tegen Kanker (vorig jaar reeds gekozen) 

 GGZ (mensen met psychische problemen) -> dit kiezen 

 

9 december volgende vergadering 

 

 


