
 

Heverlee Feest! 

Vergadering 3 juni 2019 - Verslag 

 

Aanwezig:    Karel, Veerle, Myriam, Mercedes, Lut, Marielle, Els, Lut, Walter, Maria, Jan, 

Miek 

Verontschuldigd: Benny, Lucas 

 

Samenvatting:  

1. Buurtmoestuin 

 Walter lichtte het concept van de gemeenschappelijke moestuin toe.  

Kan op stadsgrond of op privégrond. In het eerste geval moet enkel toelating gevraagd 
worden aan Stad. In tweede geval ook van de privé-eigenaar. Er moet aan een aantal 
voorwaarden voldaan zijn (afspraken onder minimaal aantal buren, geen chemische meststof 
bestrijdingsmiddelen, …)   

Stad helpt bij opzetten (ploegen, afrastering, bodemanalyse, compostvaten, …) 

Klein materiaal, plantgoed, onderhoud en afspraken over gebruik opbrengst is voor rekening 
van de deelnemers. 

Vrienden van Heverleebos hebben interesse getoond om een moestuin aan te leggen 
eventueel samen met buurt. 

Afspraken: 

- Miek neemt contact op voor vergadering met Vrienden van Heverlee Bos (met Veerle, 
Karel, Walter, Mercedes). 

- Walter contacteert eigenaar van stuk grond aan Waverse Baan  

2. Boekentil 

Boekentil “est arrivé” bij Myriam. 

Officiële inhuldiging gebeurt op Kerkpleinfeest 

Locatie: Op het plein achter de kerk bij picknicktafel 

Afspraken: 

Versiering (incl. primer) gebeurt door Myriam, Marielle en Joost (als resident artist)  

Precieze locatie mededelen aan de Stad: Veerle in overleg met Jan en Myriam 

Installatie: Zo snel mogelijk 

2. Kerkpleinfeest  

Datum: Zondag 29 september vanaf 14:30 (definitief!!) 

Plaats: Plein achter de kerk 

Infrastructuur: 

- Grote tent: 



o Ambisphere (12m x 6m) : Kostprijs rond de 400 EUR (incl opzetten en afbreken) 

o Alternatief te bekijken met LBK 

- Kleine tenten, tafels, stoelen: LBK 

- Geluidsinstallatie: LBK  

- Electriciteitskabels: Marielle informeert  

- Herbruikbare bekers (Marielle) 

Activiteiten: 

- 14:30-15:00 – Verkleedpartij + Schmink (Veerle) 

- 15:00-15:30 – Ommegang rond plein en kerk (met Fabotasticks) 

- 15:00-17:30 – Activiteiten en workshops op plein 

o Vrienden van Heverleebos activiteit (Miek/Veerle) 

o Bibliobus activiteit (Benny?) 

o Volksdansen (Mercedes) 

o Volksspelen (touwtrekken,  zaklopen, …) 

o Stadsimker (…..) 

o Hackersworkshop (Bart) 

o Wild Kapsalon (Veerle) 

o Tafelvoetbal (Lut) 

o Panna-toernooi (Miek informeert bij OHL) 

o Groot schaakbord (Miek informeert bij clubs) 

o Standjes voor plaatselijke verenigingen en van ons buurtcomité (eind augustus 
bepalen wie we uitnodigen) 

o Springkasteel (LBK??) 

- 17:30-18:00 – Free podium (met inschrijvingen) 

o SLAC (Veerle contacteert) 

o Griet (Veerle contacteert) 

o Hoe krijgen we andere muzikanten/performers op het podium? 

- 18:00-20:00 – Free wheelen 

Catering: 

- Chili con/sin carne: Christine Peeters 

- Pannenkoeken 

- Cup-cakes 

- Soep 

- Tap : LBK 

- Koffiebar:  

- Afspraken:  Precieze afspraken over wie wat doet: op vergadering eind augustus  

Sponsoring: 



- Standaard bedrag: 30 EUR 

- Sponsoring bezoeken moeten afgerond zijn in 5 juli (sponsors moeten op affiches) 

- Ondertekende sponsor formulieren bezorgen bij Marielle (zij coördineert de affiches) 

- Afspraken: 

o Jan/Maria circuleren sponsoring formulieren zo snel mogelijk naar Mercedes, 
Myriam, Veerle en Miek 

o Maria: Anniek en Daniel ; Olivier (Chocolatier), Phare, Pot & Papaver, Stuifmeel en 
Stamper; 

o Mercedes: ViaVia, Frituren, Karma, De Meester, Het Brood, Sint Lambertus 

o Myriam: Da Mario, Hoor en brilcentrum 

o Veerle: Drukwerkman, LBK/KBC Luchtkasteel 

o Miek: BNP Parisbas, Voltaire, Lodge, Karibou, viswinkel 

Nog te bespreken met LBK: 

- Infrastructuur: Grote tent, kleine tentjes, tafels, stoelen en bestek, Kabels, 
geluidsinstallatie, podium, dansvloer 

- Tap 

- Springkasteel 

- Afspraken: Miek contacteert LBK om na examens samen te zitten  

Aanvraag bij stad: Miek  

Publiciteit: 

- Affiches:  

De lay-out van de affiche van vorig jaar kan herbruikt worden. Gegevens moeten 
uiteraard aangepast worden (incl gegevens over de sponsors). De nieuwe affiches 
moeten klaar zijn voor verspreiding op 1 september. 

PDF van affiche kan per email rondgestuurd worden naar HK leden in de loop van 
september 

- Afspraken: 

Marielle neemt contact op met Simon of Benny om template van de affiche te krijgen 

 

 

 

            Miek 

 


