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9 november 2013 

 

Verslag	  parlement	  09	  november	  2013	  
	  
Aanwezigen:	  Hilde	  VM,	  Steven,	  Chantal	  (verslag),	  Tycho,	  Diederik,	  Erwin,	  Wiebe,	  Monique,	  Inge,	  
Marijke,	  Patrick,	  Lieve,	  Eva	  (VormingPlus),	  Marina,	  Hughuette,	  Linda,	  Emile,	  Ann,	  Jozef,	  Piet,	  
Hans,	  Ingrid	  Sieglinde	  (Poëziecentrum),	  Michel,	  Jan,	  Daniël	  (stagiair	  OCMW),	  Marianne,	  Rony,	  
Thomas,	  Maureen	  (met	  kleindochter),	  André,	  Romain,	  Ivo,	  Manuella.	  
	  
Agenda	  punten:	  
Verslag parlement 09 november 2013 ................................................................................... 1	  
Open ontmoeting XL (+ de tuintjes) ...................................................................................... 1	  
Voorleesgroep: Sieglinde en Eva: .......................................................................................... 2	  
Het leven buiten de ZP: .......................................................................................................... 4	  
Wie wil nog iets kwijt: ........................................................................................................... 4	  
	  

1. Open	  ontmoeting	  XL	  (+	  de	  tuintjes)	  
Sinds	  een	  2tal	  weken	  (tijdens	  de	  open	  ontmoeting)	  komen	  de	  mensen	  van	  de	  tuintjes	  
samen	  in	  de	  ZP.	  De	  tuintjes	  zijn	  een	  project	  van	  Samenlevingsopbouw	  Gent.	  
Zij	  halen	  ook	  mensen	  in	  armoede	  uit	  hun	  	  isolement.	  Ze	  willen	  de	  kwalitiet	  van	  het	  
leven	  en	  samenleven	  verbeteren.	  Zoals	  je	  ziet	  overlappen	  onze	  doelstellingen	  en	  
kunnen	  we	  dus	  best	  samen	  werken.	  Samen	  sterk!	  
	  
Om	  goed	  met	  elkaar	  te	  kunnen	  opschieten	  zijn	  er	  wat	  afspraken	  nodig.	  	  
We	  zullen	  de	  mensen	  van	  de	  tuintjes	  meer	  moeten	  betrekken	  in	  onze	  activiteiten.	  
Een	  goede	  samenwerking	  is	  nodig	  om	  met	  elkaar	  te	  kunnen	  opschieten.	  	  
Om	  daar	  aan	  te	  werken	  is	  organiseert	  de	  ZP	  op	  dinsdag	  19/11	  een	  herfstwandeling.	  
De	  mensen	  die	  niet	  mee	  gaan	  wandelen	  zullen	  instaan	  om	  pannenkoeken	  en	  warme	  
chocomelk	  te	  maken.	  Aan	  de	  wandeling	  doen	  er	  enkele	  buurtbewoners	  mee.	  	  
Zij	  zullen	  de	  groep	  leiden	  langs	  enkele	  mooie	  en	  groene	  plekjes	  in	  de	  buurt.	  
Zo	  zou	  er	  toch	  stilletjes	  aansluiting	  moeten	  groeien	  tussen	  iedereen.	  
Het	  contact	  kan	  ook	  verbeteren	  als	  er	  samen	  spelletjes	  worden	  gespeeld	  of	  naar	  
muziek	  woedt	  geluisterd.	  
Deze	  samenwerking	  kunnen	  we	  na	  enkele	  weken	  eens	  evalueren.	  (Wat	  loopt	  er	  
goed/minder	  goed?	  Wat	  kunnen	  we	  verbeteren?	  …)	  
	  

2. Pretloket:	  
Hilde	  (een	  nieuwe	  vrijwilliger)	  zal	  samen	  met	  Ingrid,	  Giannina	  (ook	  een	  nieuwe	  
vrijwilliger)	  en	  Rudy	  (van	  Samenlevingsopbouw)	  zullen	  het	  aanbod	  van	  
cultuuractiviteiten	  in	  het	  oog	  houden.	  
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Activiteiten	  om	  te	  ontspannen,	  te	  genieten	  en	  even	  alles	  even	  te	  vergeten.	  
Dat	  kan	  een	  bezoek	  aan	  een	  museum	  zijn,	  een	  voetbalmatch	  bij	  wonen,	  een	  uitstap,	  
naar	  het	  toneel	  of	  naar	  een	  concert	  gaan	  kunnen	  er	  bijzitten.	  	  
Je	  mag	  ook	  eigen	  interesse	  doorgeven	  aan	  hen.	  	  
	  
Om	  de	  2	  weken	  gaat	  er	  op	  de	  dinsdagnamiddag	  (zie	  kalender)	  een	  Pretloket	  door	  
en	  wordt	  het	  aanbod	  van	  dat	  moment	  overlopen.	  Dan	  zullen	  ook	  tickets	  verdeeld	  
worden	  om	  goedkoper	  aan	  activiteiten	  te	  kunnen	  deelnemen	  (bijvoorbeeld	  de	  1-‐euro-‐
tickets).	  
Er	  zal	  niet	  altijd	  in	  groep	  gegaan	  worden	  maar	  ook	  individueel	  kan	  je	  deelnemen	  
activiteiten	  gaan.	  
	  
Het	  aanbod	  zal	  ook	  uithangen	  aan	  het	  prikbord.	  
Omdat	  het	  aanbod	  soms	  groot	  is	  zullen	  er	  geen	  sms’jes	  gestuurd	  worden	  met	  heel	  het	  
aanbod	  erin,	  maar	  wat	  met	  last	  minute	  activiteiten?	  
Ook	  op	  Facebook	  en	  de	  website	  (www.dezuidpoortgent.be)	  zal	  het	  aanbod	  kunnen	  
worden	  gevolgd.	  
Op	  3/12	  wordt	  het	  pretloket	  feestelijk	  geopend	  met	  een	  receptie	  en	  een	  knaller	  
van	  een	  activiteit.	  
	  

3. Voorleesgroep:	  	  
Sieglinde van het Poëziecentrum en Eva van VormingPlus bieden ons aan om hier 
een voorleesgroep te starten. Verschillende teksten, verhalen en gedichten zullen 
aan bod komen. Daarna is er de gelegenheid om over de telkst te praten (Wat vond 
je er van? Aan wat doet het jou denken? …). 
	  
Als	  proef	  hebben	  zij	  een	  gedicht	  mee.	  	  
We	  worden	  in	  2	  groepen	  verdeeld	  en	  gaan	  de	  uitdaging	  aan.	  
Het	  gedicht	  dat	  Sieglinde	  meehad	  is:	  
	  

De	  eerste	  dag(	  Fetze	  Pylman)	  
	  
Als	  ’s	  morgens	  het	  licht	  
Door	  de	  gordijnen	  dringt	  
Smelten	  je	  laatste	  dromen.	  
	  
Er	  klinken	  geluiden	  
Uit	  de	  achtertuinen	  
Een	  buurman	  stapelt	  stenen	  
Een	  rammelende	  kettingkast.	  
	  
Het	  is	  vandaag	  de	  eerste	  dag	  
Om	  met	  iets	  te	  beginnen	  
Waar	  niemand	  aan	  begon.	  

	  
Na	  2maal	  voorlezen	  waren	  er	  een	  aantal	  reacties:	  

• Wat	  wil	  je	  nog	  eens	  doen?	  
• Dromen	  kunnen	  toch	  niet	  smelten?	  
• Waar	  dacht	  je	  vanmorgen	  over	  na?	  
• Wat	  is	  een	  rammelende	  kettingkast?	  
• Droom	  (dagdroom)	  je	  wel	  eens	  over	  kleine	  zaken	  die	  niets	  kosten?	  
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• Je	  kan	  altijd	  met	  iets	  opnieuw	  beginnen.	  
	  
	  
Eva	  had	  ook	  nog	  een	  gedicht	  mee:	  
	  

Waarom	  ik	  altijd	  nee	  zeg	  (Frank	  Adam)	  
	  
Waarom	  ik	  altijd	  nee	  zeg	  
Als	  er	  een	  ja	  moet	  komen	  
Dat	  weet	  ik	  niet.	  
	  
Er	  zit	  een	  nee	  in	  mij	  vanbinnen	  
Een	  heel	  erg	  hard	  niet	  willen	  
Drie	  kleine	  letters	  maken	  vele	  grote	  grillen	  
	  
Waarom	  ik	  altijd	  nee	  zeg	  
Als	  het	  ja	  moet	  zijn	  
Dat	  is	  een	  groot	  geheim	  
Het	  is	  een	  soort	  verdriet	  
Ook	  al	  heb	  ik	  nergens	  pijn	  

	  
Er	  	  kan	  ook	  rond	  persoonlijke/of	  eigen	  ideeën	  gewerkt	  worden.	  
Wanneer	  samenkomen/op	  welke	  dag	  de	  voorleesgroep	  laten	  doorgaan.	  
Van	  wanneer	  tot	  wanneer?	  Een	  uurtje	  of	  wat	  langer?	  Is	  er	  op	  de	  dinsdag	  niet	  teveel	  
aanbod?	  …	  
Er	  werd	  daar	  lang	  rond	  gediscussieerd	  en	  uiteindelijk	  werd	  er	  beslist	  om	  de	  
voorleesgroep	  door	  te	  laten	  gaan	  op	  de	  dinsdag	  (tijdens	  de	  open	  ontmoeting)	  dat	  het	  
pretloket	  niet	  doorgaat	  en	  op	  de	  3de	  zaterdag	  van	  de	  maand	  als	  cultuur	  doorgaat.	  
De	  juiste	  informatie	  zal	  later	  volgen.	  

4. Kookatelier:	  
Er	  zijn	  enkele	  kleine	  veranderingen	  bij	  het	  kookatelier:	  

• Je	  bent	  aanwezig	  tss	  9u45	  en	  10u15	  (Wie	  later	  komt	  kan	  niet	  meer	  
deelnemen,	  tenzij	  ze	  over	  voorhand	  eens	  bellen,	  dan	  beslist	  de	  
verantwoordelijke	  of	  het	  nog	  kan	  of	  niet)	  

• De	  taakverdeling	  gebeurt	  nu	  op	  de	  dag	  zelf	  om	  10u15.	  Daarna	  kan	  het	  
kookatelier	  starten.	  

• Het	  kookatelier	  wordt	  nog	  steeds	  geëvalueerd	  op	  het	  einde.	  

5. Eindejaarsperiode:	  
Wie	  wil	  er	  naar	  het	  kerstfeestje	  van	  de	  ZP	  komen?	  

! Jozef,	  Chantal,	  Tycho,	  Lieve,	  Patrick,	  Hughuette,	  Marina,	  André,	  Manuella,	  Inge,	  
Rony,	  Diederik	  (kan	  mensen	  terug	  naar	  huis	  brengen)	  	  

Wie	  wil	  er	  koken?	  
! Emile,	  Erwin	  

Diederik	  vraagt	  wel	  als	  je	  je	  hebt	  opgegeven,	  je	  ook	  naar	  het	  etentje	  komt.	  Niet	  
veranderen	  wanneer	  er	  ergens	  anders	  ook	  een	  kerstetentje	  wordt	  georganiseerd.	  
Anders	  lijkt	  ons	  feestje	  een	  restfeestje	  waar	  enkel	  iedereen	  naartoe	  komt	  omdat	  ze	  
nergens	  anders	  terecht	  konden.	  	  
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6. Het	  leven	  buiten	  de	  ZP:	  
• Op	  17/11	  	  van	  10u	  tot	  13u	  organiseert	  het	  Designmuseum	  een	  knutseldag	  	  

voor	  kinderen.	  	  
Grootouders,	  ouders	  en	  kinderen	  vanaf	  5	  jaar	  kunnen	  deelnemen.	  
Dit	  gaat	  door	  in	  de	  Jan	  Breydelstraat	  te	  Gent.	  
	  

• In	  Zwijnaarde	  is	  er	  een	  osteopaat	  (een	  kraker	  zoals	  wij	  hem	  noemen)	  wil	  
gratis	  mensen	  behandelen	  die	  last/pijn	  hebben	  aan	  hun	  rug	  en	  nek.	  
	  

• Stoppen	  met	  roken:	  	  het	  wijkgezondheidscentrum	  helpt	  mensen	  (uit	  de	  wijk)	  
die	  willen	  stoppen	  met	  roken.	  

	  

7. Wie	  wil	  nog	  iets	  kwijt:	  
• De	  tuin	  

De	  tuin	  moet	  worden	  opgekuist	  en	  winterklaar	  gemaakt.	  
De	  planten	  en	  struiken	  weg	  halen	  naast	  het	  afdak	  om	  daar	  een	  moestuin	  aan	  te	  
leggen:	  wie	  zit	  dit	  zitten?	  
Zijn	  er	  mensen	  die	  willen	  meehelpen	  om	  een	  moestuin	  te	  onderhouden?	  
De	  grond	  moet	  klaar	  gemaakt	  worden	  om	  tegen	  de	  lente	  met	  een	  moestuin	  te	  
kunnen	  beginnen.	  
Eerst	  moet	  er	  gekeken	  worden	  of	  er	  echt	  wel	  een	  moestuin	  komt.	  
Niet	  alle	  planten	  en	  struiken	  verwijderen	  en	  dan	  niemand	  hebben	  om	  de	  
moestuin	  aan	  te	  leggen	  en	  te	  onderhouden.	  
Er	  werd	  geopperd	  om	  de	  moestuin	  achteraan	  in	  de	  tuin	  aan	  te	  leggen	  
want	  daar	  staan	  1-‐jarige	  planten.	  
	  

• Het	  parlement	  
Moet	  het	  parlement	  vooral	  in	  De	  Zuidpoort	  doorgaan?	  
Of	  in	  het	  buurtcentrum?	  
Waar	  zie	  en	  hoor	  je	  elkaar	  beter?	  
Waar	  wordt	  er	  beter	  naar	  elkaar	  geluisterd?	  
	  
We	  merken	  op	  dat	  als	  het	  kan,	  we	  beter	  vergaderen	  in	  het	  buurtcentrum.	  
Daar	  is	  meer	  plaats	  en	  horen	  en	  zien	  we	  elkaar	  beter.	  
	  

Volgend	  parlement:	  7	  december	  om	  10u	  (koffie	  vanaf	  9u30)	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  	  
	  
	  

	  
 


