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Aanwezig verenigingen
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Jan, Luc, Evi, Curd, Bart VK, Nancy, Bjorn, Sven, Katleen B., Arnout,
David, Rosie, Diane, Joeri, Eline, Els, Kristof
Bart V., Bruno, Koen, Katleen VE
Clac!, Chiro Jerubo, Akabe, Parochie | verontschuldigd: SJT

Evaluatie Traag aan’t spit
Minder opkomst omdat
Een dag na receptie van de gemeente die doorging in de kerk en waar alles gratis was.
Turnkring Hou & Trouw deed niet mee, verdomd spijtig.
Clac! was in verhouding met vorig jaar met een kleinere bezetting
Medewerking:
Verenigingen hebben goed geholpen
Eten:
Varken was niet gaar = veel nadien bakken
Varken was omzeggens op.
Grote portie = Een goed gevuld bord (dit was niet altijd het geval waardoor ook veel saus over)
Verschil in prijs tussen een broodje en een bord is te klein
Voor de broodjes grotere bordjes nodig
De helft te veel broodjes van bakker Idriss
Aan de snijtent = min. 7 man
Beenhouwer Bert stopt er mee!
Weinig soep gedronken, was daags nadien wel superlekker > 5 liter is genoeg
Pannenkoeken, meer eieren voorzien.
Sin Carne: helft te veel omdat dezelfde hoeveelheid van 2017 was gemaakt ipv 2018.
Menukaart van 3 gangen maken.
Slechts 60 hotdogs verkocht wat logisch is om dat er veel minder kinderen waren.
Aan de kassa beter afficheren dat er naast varken ook ander eten is, ook vegetarisch.
Drank
Cava van 20 jaar is nu op.
Jenever: geen zicht op
Niemand miste de wisselbekers
Dit was het eerste jaar zonder frisdrank bekers, drank werd gegeven in kleine flesjes.
Er was geen vraag naar frisdrank glazen, toch overwegen volgend jaar want grote flessen zijn goedkoper
Hellegat was een schot in de roos, volgend keer bestellen bij de Klem, = veel goedkoper
Extra bak Hellegat glazen voorzien.
Verbruik Gloeiwijn: 18 liter
Algemeen
Houtkacheltjes gaven te veel rook
Springkasteel was iets te groot waardoor het torentje beschadigd raakte.
Plafond van afdak komt letterlijk naar beneden en is niet langer waterdicht, kunnen we dit afspannen ?
Tafels onder het afdak stonden te kort bij elkaar
Volle gasflessen van Primagaz mochten we terugbrengen naar Lemmens in Reet.
Lege gasflessen van Primagaz (zwarte en rode) hebben geen waarborgkaart nodig
Verhoging van de drankprijzen was een goed idee
Verloren en achtergelaten goeds nog op te halen in magazijntje
Clac! Sessies: liever 2 korte workshops dan 1 lange.
Inkomsten
Waren, rekening houdend met de lagere opkomst, nog zo slecht niet omdat de prijzen verhoogd waren en
de eters langer bleven en meer consumeerden.
Volgend jaar: Eens uitkijken of we geen alternatief hebben voor Traag aan’t spit.
Datum volgend jaar: 9 of 16 januari, NIET op 23 januari
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Terhaagse Feesten
PA en wc-wagen ligt vast
Eerste coverband ligt ook vast: Base6: €950
http://base6band.be/

Base Six’ is de high profile coverband rond zangeressen Sarah en Lynn.
Samen met 4 absolute topmuzikanten brengen zij entertainment van het hoogste niveau!
‘Base Six’ staat garant voor feest op een plein, in de tent of een zaal, het maakt niet uit…
Muziek van de afgelopen 40 jaar vliegt voorbij in diverse medleys of in een uniek jasje.
Kristof checkt ook nog eens bij https://www.starshifter.be
2 Springkastelen zijn besteld bij Vlotter
- Stormbaan: € 105
- Circus: € 85
- Een derde moeten we dus elders zoeken.
Materiaal te bestellen bij gemeente voor eind februari:
plastic stoel
200 park
200 x tent kloosterstraat
tafel 1.20m
110 park
35 x tent Kloosterstraat
receptietafel
3 x Park
podiumplaat
30 x tent Kloosterstraat
podiumpoot 40 cm
112x tent Kloosterstraat
podiumpoot 60 cm
8 x tent Kloosterstraat
podiumtrap 50 cm (max 5)
1 x tent Kloosterstraat
podiumtrap 40 cm (max 5)
1 x tent Kloosterstraat
podiumtrap 80 cm (max 5)
1 x Park
tentoonstellingspaneel hout 250 cm
11 x Park
vlaggenmast
3 x Park
nadarafsluiting
22 x Park
mobiele fietsenstalling (max 32)
2 x Park
container restafval rol 240 liter
3 x park
4 x tent kloosterstraat
container GFT afval rol
2x tent Kloosterstraat
3 x Park
elektriciteitskast
1 x tent Kloosterstraat
oud podium 80 cm
25 x Park
Milieueilandjes: Diane zal op de milieuraad voorstellen of de gemeente aantrekkelijke milieueilandjes kan
aanbieden.

Weekend AT 2020
En het organiserend comité is: Evi, Rosie, Katleen, Arnout, Kim
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Zwerfvuilactie: Zondag 22 maart, vanaf 9h30.
Aanvraag (inclusief materiaal) is bij de gemeente ingediend
School De Wingerd is verwittigd > Zij ruimen op rond de school en het parkje achter het kerkhof
Chiro is gevraagd, zij willen de kleiputten opruimen (kant van Terhagen)
Promo: Affiche ontwerp (25 stuks, te printen bij rupelcopy@telenet.be ) > Joeri
Flyers (1200 stuks kleur, te printen bij rupelcopy@telenet.be ) > Joeri
Facebook > Joeri
Website > Joeri
Nieuwsbrief > Curd
Verzekering: Jan
Middagmaal: soep, broodjes, beleg,…… > Eline en Diane

Overdracht penningmeesterschap
15 Februari komen Jan Van Espen, Diane Masson en Kristof Rennen samen voor de overdracht van het
penningmeesterschap.
Vanaf dan is Kristof de nieuwe penningmeester.

Magazijntje is opgeruimd
-
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Oude tentzeilen zijn afgevoerd: € 16 containerpark kosten
Nieuw te bestellen:
o 1 reservedak(Jan)
o 1 set zijkanten (bij de oranje tent ontbreekt één zijraam) (Jan)
o 2 poten + 2 korte buizen + 2 lange buizen (nu weggenomen van spittent) (Jan)
o 2 kopstukken + 2 kruisen (Jan)
o 20 lampjes (Luc)
o 30 waterdichte stekkers (Luc)
o 5 verdeelblokjes voor de eettenten (Luc)
o TL lamp T8 (Luc)
o Spanriemen
o Drietal bakjes (grijs – geel deksel) (Kristof)
o Spoelbak + hydratantwaterdarm combinatie die de tand des tijds voor immer zal doorstaan. (Joeri
en Curd)
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Park Terhagen
Zijn mee gegaan: Jan, Katleen B. Els, Arnout, Joeri, bart VK
Onze voorstellen waren:
Hoge groene buffer aan de kant van waar de appartementen komen
Festivalplein laten grenzen aan het oude gemeentemagazijn.
Dubbele ontsluitingspoort tussen gemeentelijk magazijn en het park
Poortje tussen museum en park
Nutsvoorzieningen in het park leggen (elektriciteit, water).
Te contacteren bij een opvolgvergadering > Bleys, Maarten Wielandt, Wouter,…

Bekommernissennota
Afspraak met burgemeester en schepenen op dinsdag 10 maart, 20u
De nota is te vinden op: https://1drv.ms/w/s!AqKK_9N3xUuig_M9j-8lqhbyjr1fcg?e=QGWcEW
Hebben al bevestigd: Diane, Arnout, Dries, Els, Luc, Michel, Jan, Katleen B, Sven, Curd, Joeri, Bart VK, Rosie
Kunnen niet: Evi
De nota zelf zullen we nog doornemen op woensdag 4 maart ?

Stuurgroep Kleiputten
Persartikels Actief Terhagen en Natuurpunt mbt Kleiputten
Naar aanleiding van een persartikel waarin wederom gesuggereerd werd dat zowat alle omwonenden tegen een
doorgedreven sanering met daaraan gekoppelde herinrichting van het gebied zijn besliste Actief Terhagen om een
persartikel te schrijven. Aan Natuurpunt werd gevraagd om dit mee te onderschrijven omdat beide verenigingen
voor een grondige sanering zijn. Natuurpunt gaf de voorkeur aan een eigen artikel omdat daarbij de eigen accenten
konden worden gelegd maar besliste wel om samen met ons te publiceren.
In het NB en GVA (zelfde journalist) werden onze standpunten deels verkeerd overgenomen, er werd zelfs
geschreven dat wij voor een volledige opvulling zijn.
In HLN zijn twee duidelijke artikels verschenen.
Facebook reacties ?
Finaal gezien mogen we toch besluiten dat de persacties een succes waren, de overheden hebben nu het signaal
gekregen dat er veel burgers voor de grondige sanering zijn.
De week nadien heeft Natuurpunt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering bezoek gekregen van 2 mensen van Red
Onze Kleiputten (Frank VH en …?) alwaar ze de folder verdeelden die enkele weken voordien in de Terhaagse
bussen werden gedropt.
Intussen is ook een persartikel verschenen, verzorgd door de communicatieverantwoordelijke (Katleen Arte) van de
POM. In dit artikel staat duidelijk dat de OVAM een grondige sanering eist. De burgemeesters van Boom en Rumst
bevestigen in het artikel dat ze hier volledig achter staan, inclusief de aanvoer via het water en de nabestemming
zoals afgesproken tijdens het participatieproject.
Open vragen:
Moeten we met ROK een keer samen zitten > voorlopig niet.
Moeten we met Natuurpunt een keer samen zitten > voorlopig niet
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Subsidie Open Ruimte
Dinsdag 11/02/2020 met schepen Geert Van der Auwera samen gezeten over Subsidie Open ruimte.
Jan is, op uitnodiging van Natuurpunt, meegegaan vanuit Actief Terhagen
Gedurende de periode van 2020 > 2025 wordt een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid toegekend aan de
gemeente ter behoud / onderhoud van open ruimte. Indien welbesteed bestaat de kans dat de gemeente deze ook de
volgende legislatuur krijgt.
Deze gaat substantieel omhoog van € 40 000 naar € 240 000, in totaal om en bij de € 900 000 voor de gemeente
Rumst. Dit geld was niet voorzien in de begroting, de gemeente zelf kan daar geen gronden mee aankopen wel
subsidiëren.
Natuurpunt stelde enkele projecten voor om extra open ruimte te kopen.
Voor Terhagen is van belang:
Aankoop grond rechts van de Hoogstraat > Aansluiting Natuurgebied > groene ottercorridor garanderen.
Voor Actief Terhagen werden kort de pijnpunten die ook in onze bekommernissennota staan toegelicht.

Waarheen
13 maart
21-22 maart
22-maart
28-maart
29-maart

Kwis Chiro Jerubo.
Toneel d’Elzegrippe: Uit de opgestelde doodle kwam Vrijdag 20 maart om 20h00 voor tien
personen als beste datum uit. Inschrijven via mail bij: ria.bergmans@ telenet.be
Zwerfvuilopruimactie
Bierkwis
Kinderboekenverkoop Gros + Tweedekans markt van ‘De Wingerd’

Volgende vergadering
Woensdag 4 maart om 20h00 in de vergaderzaal van het volkshuis.
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