VERGADERING DD. 20/02/2019
Aanwezig AT
Aanwezig
Verontschuldigd

Jan, Katleen B., Curd, David, Luc, Diane, Bart VK, Nancy, Bart V, Els, Joeri,
Eline
Akabe, Hou & trouw,Jerubo,
Arnout, Ann, Bruno, Kathleen, Koen, SJT

Agenda





Evaluatie Traag aan ’t Spit
Yellow Brick Road
Subsidies
Kleiputten






UBO register VZW
Zwerfvuilopruimactie
Gazet
Agenda





Magazijntje
Terhaagse Feesten
Keibrekerspad

Evaluatie Traag aan ‘t spit met de verenigingen
-

-

-

-

-

Opkomst:
o Er was wat minder volk door het slechtere weer met om 18 uur nog een regenbui.
o De aanwezigen waren zeer tevreden
Financieel:
o De omzet is 20 % minder dan vorig jaar.
o Er is 273,02 euro voor iedere vereniging. Vorig jaar was dit 326 euro
o AT laat zijn deel vallen en neemt ook de flyers, affiches, varkentjes, huur zaal en
springkasteel voor zijn rekening omdat ons hoofddoel is om de Terhagenaren en de
verenigingen te verbinden
Alle verenigingen geven nog eens hun rekeningnr. Door.
Varken:
o Varken was 10 kg zwaarder waardoor er vertraging was, waarmee we volgend jaar
rekening houden. Start 18u, eten vanaf 18:30u.
o Het varken was omzeggens helemaal op met 85 grote en 65 kleine porties.
o Er is de terugkerende vraag om het vlees voor de kleine porties kleiner te snijden.
o Het vlees en de groenten op de broodjes moet beter gemengd worden.
Promotie:
o De affiches aanpassen naar de nieuwe startregeling
o De affiches waren niet allemaal opgehangen
o De spandoeken zijn mooi
o Het knuffeltje voor de kinderen was heel leuk en de flyers om te kleuren zijn meer en
meer in trek.
Drank
o Overschot (Jenever, Glühwein, Chouffe koffie) kan niet (meer) teruggebracht worden
naar de Colruyt. Koen zal proberen deze te slijten in de Winterstube.
o Wisselbekerprincipe is achterhaald. Naar volgend jaar enkel toepassen op Chouffe
glazen.
 Akabe vindt ook dat dit systeem moet herzien worden
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o

Oppassen dat de wisselbekers niet meegenomen worden om elders in te
wisselen
Misschien ook kleine flesjes innemen


Andere:
 De geluidsmeter van de gemeente was stuk
 Het afdak was goed afgespannen en was aangenaam om te zitten
 Het beginuur van de opbouw dient niet per se veranderd te worden voor de
verenigingen
 Een takenlijstje om af te kruisen zou wel handig zijn.
 Het afhalen van de afwas moet beter opgevolgd worden
 Akabe maakt de opmerking dat er volgend jaar best een evenement op
Facebook e.a. gemaakt wordt.
 Er was (weer) te weinig plat water.
 Kunnen er meer droge handdoeken voorzien worden?
 De bierclub kan eventueel ook wel wat handdoeken voorzien?
 Luc kan ook even de handdoeken in de droogkast gaan steken.
 Glazen voor Steenuilken waren te schaars
 De Breydelzonen vragen om het jeugdorkest wat vroeger kan optreden, vóór
Clac
 De verenigingen vonden het tof.
 Datum volgend jaar : 11/1/2020
 Akabe heeft 17/3 crocquedag, 11/5 kubbtoernooi
 Jerubo heeft op 22/3 ziedewelquiz en op 12/5 autowas in het dorpshuis

UBO register VZW
-

Diane heeft dat in orde gebracht.

Magazijntje
-

Is opgeruimd. Met dank aan Katleen, Ann, Curd, David, Dominique, Diane, Jan, Arnout,
Nancy, Eline.
We moeten nieuwe haspels voor waterdarmen hebben. Deze zijn in bestelling
Er moet een nieuw tentdak besteld worden.
Er zou een nieuwe kast of rek moeten komen ipv de huidige kast
o Bestaan de rekken van de colruyt nog (cfr Natuurpunt)?
o Bart V wil wel eens kijken naar een gespecialiseerde firma voor 2e hands kast(en).

Yellow brick road
-

Michel gaat dat eens bekijken en een datum voorstellen.
Dit wordt een activiteit binnen AT met partners en aanverwanten.

Zwerfvuilopruimactie
-

Gaat door op zondag 24 maart.
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-

-

-

-

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek organiseert 23/3 een opruiming langs de Rupeldijk
o We moeten dus de communicatie heel duidelijk maken
 Ook de opruimactie van ALR vermelden
 Voorstel om Recto verso flyers te maken wordt afgewezen
o We gaan de acties niet koppelen
o Wat is het standpunt van ALR hierover?
Taken
o Youri maakt de flyers
 Flyer doorgeven aan Curd voor de website
o Soep : Nancy
o Bakker en charcuterie : Nancy
o Jan doet de aanvraag bij de gemeente, subsidie en de verzekering
 Nagaan hoe gesubsidieerd wordt.
Akabe en chiro vragen voor deelname voor (stuk van de) kleiputten en/of park : David
o Zij kunnen een vergoeding van 50 euro krijgen
o Wij zullen vuilzakken voorzien
De sluikstorten doen we niet

Weekend AT
-

Van 5 tot 7 april in Sejour Sans Soucis in Tenneville

o https://www.belgie-vakantiehuis.be/vakantiehuizen-belgie/ardennen-

-

luxemburg/champlon/vakantiewoning/0914301/
Organisatie is in handen van Eline, Nancy, David en Katleen B.
47 personen ingeschreven
Vanaf 18 u kunnen we binnen en we kunnen tot zondagavond blijven
Mail met praktische info volgt

Terhaagse feesten
-

-

Verplaatsen van den doelen in het park is aangevraagd aan CBS
Sponsoringcoördinatie gaat Curd op zich nemen
o Start vanaf maart, alles binnen tegen eind april
o Jan brieft Curd

Sponsorlijst

Logo’s voorbije jaren

Sponsorformulieren 2018: AT + BZ

Betaalbewijzen
 Aangepaste specimen affiche
Is al vastgelegd:
o Coverband Think Twice
o Coverband BasPop
o PA
o WC-wagen
o Springkasteel via Vlotter
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-

-

Gaan we maandag nog iets anders organiseren behalve Trappistencafé?
We kunnen aankaarten bij de gemeente dat het hier wel triestig is (vb in vergelijking met de
Bosstraat). Vb terug een paardenmolen.
o Bart VK gaat “Jules” contacteren
Materiaalbestelling
o

Materiaalbestelling doorgeven aan gemeente (1 extra vuilbak voor AT) > Jan

Omschrijving
plastic stoel

tafel 1.20m

200 x tent kloosterstraat
145 110 park

receptietafel
podiumplaat
podiumpoot 40 cm
podiumpoot 60 cm
podiumtrap 50 cm (max 5)
tentoonstellingspaneel hout 250 cm
vlaggenmast
nadarafsluiting
mobiele fietsenstalling (max 32)
container restafval rol 240 liter

3
30
112
8
1
12
3
22
2
6

container GFT afval rol
elektriciteitskast
oud podium 80 cm
-

Aantal
400 200 park

35 x tent Kloosterstraat
3 x Park
30 x tent Kloosterstraat
112x tent Kloosterstraat
8 x tent Kloosterstraat
1 x tent Kloosterstraat
12 x Park
3 x Park
22 x Park
2 x Park
4 x park

2 x tent kloosterstraat
2 2x tent Kloosterstraat
1 1 x tent Kloosterstraat
25 25 x Park

+ Elektriciteit van aan gemeentemagazijn tot aan park gemeentemagazijn + watertappunt
elo

Subsidies
-

Subsidies voor AT en Terhaagse Feesten zijn gestort.
We krijgen 4126 waarvan 2731 voor ons + 1395 voor Breydelzonen

Gazet
-

We moeten zeker goed op tijd zijn voor de kleurenversie
We kennen het aantal sponsors en het aantal nodige artikels bij benadering al.
Bart VK wil dit op zich nemen.
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Keibrekerspad
-

Wie wil dit gaan organiseren?
o Yoeri en David

Kleiputten
Jan heeft gevraagd aan Luc Cassan of hij Actief Terhagen wil vertegenwoordigen
De voorzitters van Actief Terhagen en wijk Bosstraat zijn gevraagd op vrijdag 22 januari om 9h30
voor een voorbereidende vergadering op het provinciehuis.
De eerstvolgende stuurgroep gaat door op 26 februari om 10h00.
Een eerste stuurgroep vergadering, waarbij de wijkcomités niet gevraagd waren, is doorgegaan op 19
januari.
Omdat het allemaal kort dag is en wij niet op de eerste vergadering waren uitgenodigd heeft schepen
Els De Vlies het ontwerp en het verslag van de eerste stuurgroep samen met ons doorgenomen.
Vervolgens heeft Els De Vlies onze bevindingen doorgegeven aan de intendant (Gert Van de
Genachte)
Hieronder haar mail:
Van: Els Devlies
Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 23:06
Aan: 'Gert Van de Genachte' <gert@intoe.be>
CC: Jurgen Callaerts <jurgen.callaerts@rumst.be>; Veerle De Beuckeleer
<veerle.de.beuckeleer@rumst.be>
Onderwerp: RE: verslag stuurgroep deelgebied 2 -31/01/2019
Goedenavond Gert,
Wij hebben deze avond samen gezeten met Jan van Espen, Patrick Smits en Luc Cassan van Actief
Terhagen.
Jan van Espen zal waarschijnlijk Luc Cassan afvaardigen omdat hij zelf overdag niet aan de
vergaderingen van de stuurgroep kan deelnemen.
We hebben het ontwerp samen bekeken en zij zullen me morgen hun opmerkingen doorsturen. Ik
bezorg u deze nog.
Kort samengevat waren hun bevindingen de volgende:


De hoogte van de heuvel is voor hen geen probleem omdat het zicht vanop het
hoogste punt nu toch niet meer het uitzicht is van jaren geleden door de begroeiing. Als
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het zelfs mogelijk zou zijn zouden ze graag een uitzichttoren op de heuvel willen van
waar je nog het uitzicht hebt over de regio (vergelijkbaar met de brandtoren in de
Kalmthoutse Heide)
 De dijkweg richting Bosstraat zien zij niet zitten omdat deze het gebied in 2 snijdt en
het zuidelijke deel te klein wordt.


We vroegen ons af waarom de zandvlakte niet aangevuld wordt (het is nu een
schrale vlakte), dit zou kunnen tot aan de dijk aan de zuidkant van de Revolver vijver?
(ev. terug een deel zandvlakte )
 Ze willen wel een trage weg behouden zoals deze nu loopt van Terhagen naar Reet
(met een bocht om de steile helling te temperen) en willen deze ook aftakken naar de
Poort De Beukelaer om die doorgang te behouden. (de verbinding met de Hoogstraat is
niet de mooiste plek om aan te komen in Terhagen) en zo Poort de Beukelaer op te
waarderen als toegangspoort in de putten.
 De Hoogstraat doet geen dienst meer als hoogste punt als de heuvel hoger zal zijn,
maar heeft wel een erfgoedwaarde, dus moet zeker behouden blijven. (Misschien kan
die erfgoedwaarde nog iets meer in de verf gezet worden?)
 Ze hadden ook vragen over de toedekking van het asbest stort: volgens de huidige
plannen zou er maar 40cm aarde bovenop het oude stort komen wat hen heel weinig
lijkt. (ik had begrepen dat dit een laag van 2m zou zijn maar dit was niet te zien op het
plan)
 Zij wensen ook een aanvulling tot aan de Kapelstraat aan de zuidkant van het gebied
zodat de Kapelstraat en het bijhorende fietspad achteraf kunnen verbreed. Hoe dit met
de waterhuishouding en de eco-tunnel gerealiseerd kan worden moet dan bekeken
worden.
Nog enkele opmerkingen van op de vergadering zelf :
-

-

Wat met de afdaling op het einde van de Hoogstraat?
o De meerderheid wil dit avontuurlijk houden ipv een mooie trap
Er komt een nieuw “hoogste punt” bovenop het stort: 37m taw
o Er is een mogelijkheid om een torentje te zetten
o Als grasveld heb je ook een uitkijkpunt, maar dit vergt wel onderhoud
Wij vragen ook om de Hoogstraat te verstevigen
Langs de Bosstraat zou maar 40 cm grond komen (folie + 40cm)
o Dit lijkt ons te weinig voor een deftige sanering.
Vrijdag 22/2 is er een kleine vergadering waarop Luc en iemand van de Bosstraat uitgenodigd
zijn.
Tomorrowland zit blijkbaar niet in het gebied.
Wat is de communicatie omtrent de stuurgroep vanuit AT?
o Voorlopig nog niets
Er zou een infomarkt door de gemeente georganiseerd worden

Agenda
-

Volgende vergadering : 13 maart
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-

Ziedewelquiz Jerubo : 22 maart
Car-wash Jerubo : 12 mei
Zwerfvuilopruiming : 24 maart
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