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Afwezig:

1.

Verwelkoming door de voorzitter
Voorzitter Dirk verwelkomt iedereen, in het bijzonder Bram Gheysen die als lid van het
verbroederingscomité ook uitgenodigd wordt naar de vergaderingen van het eurocomité.

2.

Goedkeuring verslag
Het verslag van 26 november wordt goedgekeurd.

3.

Correspondentie in/uit.
We ontvingen enkele Heimatbotes uit Bad Langensalza..

4.

Evaluatie voorbije activiteiten:
Nieuwjaarsetentje op 8/2/19 in Zuidleie
Iedereen vond het opnieuw een prima formule, met dank aan de mensen die meehielpen aan
de receptie!

Uitnodiging van het gemeentebestuur om deel te nemen aan ‘toekomst maken’ met
alle adviesraden en commissies op 23/3/19.
Voorzitter Dirk start een debat in de vergadering omtrent de denkoefening die we met ons
eigen comité maakten en hetgeen op 23 maart in OostCampus bij de adviesraden aan bod
kwam.
We hebben het achtereenvolgens even over:
-hoe meer naar buiten komen?
-ons ‘openzetten’ en dit ook voor jongeren bv. Italiaanse jongeren zijn te gast in de
middenschool.
-ruimer trekken > anders nadenken? Bv. middenstand in betrekken
-bestaande ideeën verruimen bv. een spreker in de week van een tentoonstelling.
-op braderie staan met buitenlandse producten.
-jeugdbewegingen laten verbroederen - Oostkampse avond in buitenland of Fra of Dui of Ita
avond als ze naar hier komen.
-Losse ideeën bekijken en uitwerken of in andere activiteiten inkapselen.
Als we later verder hebben gebrainstormd kunnen we gaan filteren en bekijken wat op kortemiddelange-lange termijn mogelijk is.

5.

Voorbereiden activiteiten 2019
Bezoek aan het Europees Parlement op woensdag 3 april:
Tom stuurt nog een mail naar de deelnemers met het programma en uren van vertrek.

Bijwonen voordracht Professor Vos op dinsdag 23 april in de Wara.
Organisatie Vlas – start om 14.30 uur – niet inschrijven, aan de deur betalen.

Bezoek Sonja Rohde met een groep op vrijdag 3 mei aan Oostkamp
De groep zal komen met ongeveer 20 mensen.

Een programma voor die dag wordt uitgewerkt.

Pinksterweekend in Chaumont (badminton, voetbal) + Les Automnales: stand van
zaken
Bad Nauheim vindt geen voetbalploeg voor dat weekend, Dirk skypet met Volker Pöhler
omtrent Bad Langensalza.
Van Oostkampse zijde zijn contacten aan de gang met KSV Oostkamp en Badmintonclub De
Valkaart. Voor het voetbal proberen we ook naar de ploeg van 1 jaar jonger te laten gaan
door de examenperiode.

Internationale tentoonstelling in Oostkamp: 4 tot 20/10: stand van zaken
Deelnemers zullen zijn Frau Jackwerth uit Bad Nauheim en Micheline Engelrelst uit de
Voldersstraat in Oostkamp. Beiden worden ook ingeschreven voor Buren bij Kunstenaars
(weekend 19-20 oktober).

Tentoonstelling in Bad Nauheim met alle partnersteden
Een voorstel van Bad Nauheim moet komen. (ondertussen kwam een brief binnen,
kan in de volgende vergadering besproken worden).
Wat moet naar Merel, pers, website
We nemen een foto van het bezoek aan het Europees Parlement die kan gebruikt worden voor
website, nieuwsbrief, …

6.

Varia
-Het koor Eligius heeft verder contact met het koor Intermezzo. De dirigenten hebben contact
met elkaar, partituren worden uitgewisseld.

Voor verslag
Tom

