
 
UITNODIGING PAROCHIERAAD 17 JUNI 2010 

 
EEN WARME EN DUURZAME SAMENLEVING, OOK OP LINKEROEVER 

Beste,  
 
Op donderdag 17 juni 2010 nodigen we je uit voor de parochieraad, deze keer in het Klokske, Gloriantlaan 2A 
 
Er staat weer heel wat op de agenda. Deze keer richten we onze blik naar buiten, naar onze buur, naar onze 
straat, onze buurt, onze wijk Linkeroever.  
 
AGENDA: 

- Bezinning 
 
- Voorstel Peter Liekens, buurtregisseur. In bijlage vind je een vraag van Peter over hoe we een warme 

en duurzame samenleving kunnen creëren op Linkeroever en dit met heel kleine en concrete dingen. We 
brengen hierover een gesprek op gang.  

 
- Mark Bolsens heeft, aansluitend hierbij, een voorstel om per straat, blok, of groep straten een 

‘straatverantwoordelijke’ te zoeken die als ‘parochiefacteur’ of  ‘contactpunt’ kan dienen. Zien we dit 
zitten? Hoe pakken we dit aan?  

 
- Een aantal projecten, die op Linkeroever werken aan een warme en duurzame samenleving, stellen zich 

voor: 
 

° De Boekenkaravaan, een leesproject voor kinderen 
° Cultuurschatten, een project van Samenlevingsopbouw, dat mensen wil sensibiliseren en wil 
waarderen op hun talenten 
° Taaloor, dat Nederlandse conversatiegroepen voor anderstalige vrouwen organiseert 
° Cultuurverkenners  
° Buurtsecretariaat dat ondersteuning biedt aan plaatselijke groepen 

 
- De reden waarom we in het Klokske vergaderen: hier gaat heel wat veranderen!  

De 21° Scouting Linkeroever laten hun plannen zien voor de bouw van een nieuw scoutslokaal op de 
plaats van de vroegere OLV-ter-Scheldekerk.  

 
- Ook de uitbating van het Klokske als lokaal wordt uitgebreid. Een korte toelichting.  

 
- In het Cultureel Centrum wordt de basis gelegd voor een nieuw jeugdhuis. Een korte toelichting.   

 
- Nieuws vanuit de verenigingen en werkgroepen 

 
Wie al kalendergegevens heeft voor het volgende werkjaar, zeker meebrengen!!!  
 
Als uzelf niet kan komen, gelieve dan te kijken of iemand anders van uw werkgroep of vereniging er kan 
zijn. En breng gerust andere belangstellenden mee! Het is belangrijk genoeg dat dit gedragen wordt door 
héél de parochie!  
Van harte welkom! 
 
Donderdag 17 juni om 20 uur in het Klokske, Gloriantlaan 2A 
 

Het bureau van de parochieraad, 
Herman, Annemie, Gilbert en Luc 


