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De zomer begint in Terhagen
De eerste zonnige dagen van het
jaar zitten erop, en dan begint
ons dorp opnieuw te bruisen. Aan
Traag aan ’t spit houden we met
een mooie opkomst, lekker eten
en veel interessante babbels en
verhalen weer een warm gevoel
over.
In maart kwamen voor de jaarlijkse zwerfvuilactie een 50-tal
dorpsgenoten opdagen om ervoor te zorgen dat het park, de
toegangswegen tot de kleiputten
en ook jouw straat er netjes bij
liggen. Elk jaar dagen er meer
mensen op voor deze activiteit,
misschien volgend jaar ook iets
voor jou?
Terwijl je deze gazet leest, zijn
Actief Terhagen, de Harmonie
en de andere verenigingen in
ons dorp druk in de weer met de
voorbereiding van de Terhaagse
feesten. In deze gazet vind je een
overzicht van het feestweekend,
met activiteiten die je zeker niet
wil missen.
Dit jaar is ook turnkring Hou en
Trouw erbij met een gastoptreden. We stellen hen kort voor op
een volgende pagina.
Op de feestmarkt (maandag 26
juni) zal de Karl Marxstraat zich
opnieuw als “warmste straat” van
het dorp bewijzen met een cava-

bar voor het goede doel.
Heb jij vorig jaar ook zalig kunnen relaxen bij zomerbar Bokaal
aan het museum? Wel, Guus en
zijn team komen deze zomer terug. Onze Traege Brouwers zullen op vraag van Guus 2 avonden te gast zijn om over bier
te praten en smaken met je te
delen.
Vele inwoners van Terhagen zijn
in ons dorp komen wonen of blijven er hangen om de topligging
tussen de Rupel en de mooie natuur van de kleiputten, met een
goede verbinding naar Antwerpen en Brussel. En net om die
kleiputten maken vele inwoners
zich zorgen, omdat een sanering er mogelijk voor zal zorgen
dat dit uniek stukje natuur voor
jaren wordt omgedoopt in een
maanlandschap. In deze gazet
proberen we de feiten voor je
samen te vatten. Als dorpscomité volgen we de plannen van
dichtbij, we vormen een visie
en we gaan in dialoog met alle
belanghebbenden wanneer de
plannen concreet worden.

Tot slot brengen we ook nog ander nieuws over de kleiputten.
In een vorige gazet meldden we
al dat Natuurpunt een natuurgebied van 31 hectare in ons dorp
heeft aangekocht. Zo krijgt een
kwetsbaar stuk natuur met unieke diersoorten alle kansen. Wil
je graag eens door dit voor het
publiek gesloten gebied wandelen, lees dan zeker verder!
Veel leesplezier, en wij
kijken er alvast naar uit
ook jou weer te zien op de
Terhaagse Feesten.
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De Traege brouwers en de Zomerbar
Hallo, ik ben Arnout en lid van een bierclubje in ons dorp genaamd “De Traege Brouwers” Wij zijn een kleine vereniging
van vrienden die graag over bier praten en “soms” denken
dat ze er verstand van hebben. Ons belevingsjaar bestaat uit
het uitproberen van bieren, 2x per jaar een eigen brouwsel
uitproberen en een aantal bierculturele uitstappen.
Wij waren dan ook vereerd dat we gecontacteerd werden
door de zomerbar om onze bierkennis met het brede publiek te delen. Onmiddellijk werd er een enthousiast “bierkennersgroepje” aan het werk gezet en werd er afgesproken om 2 avonden op de zomerbar te besteden aan onze
“Vlaamse” biercultuur.
Op 8 juli gaan we van start met als thema “de smaak van bier volgens het brouwproces”. Aan de hand van het
brouwproces trachten we verschillende soorten biersmaken toe te lichten. We verdelen de proeverij in drie delen:
het belang van mout, het belang van kruiden en hop, en het belang van gist. Telkens geven we bij elk gedeelte
twee biertjes te proeven die een zeker contrast geven.
Op 2 september houden we een 2de avond om een ander onderdeel van onze biercultuur naar voor te brengen
“Bier en Food”. Hier gaan we een poging wagen om een goede smaakcombinatie te maken tussen bier en verschillende tapas.
De proeverijen beginnen telkens om 14 uur en duren 2 uur. Iedereen met een gezonde interesse in
bier is welkom aan de zomerbar (naast museum Rupelklei, Kloosterstraat/Rupeldijk)
Info : Sven Cools , cools.heirbaut@telenet.be

Hou & Trouw op de Terhaagse feesten
Turnkring Hou & Trouw streeft ernaar de
turnsport aan te moedigen op een ontspannende en leuke manier. Deze 96-jarige kring
is een recreatieve groep voor groot en klein
waar iedereen met z’n eigen kunnen gezellig kan komen sporten. De voorbije vijf jaren verkenden ze ook verschillende nieuwe
horizonten, mede dankzij de inzet van hun
enthousiaste leiding.
Hou & Trouw richtte vorig turnseizoen bijvoorbeeld een nieuwe groep op. In de lessen conditiegym is iedereen vanaf 16 jaar
tot 70+ welkom om samen aan de conditie
en het figuur te werken op een plezante manier.
Sinds enkele jaren nemen hun tumbling –en
acroploeg deel aan recreatieve wedstrijden
binnen de Sportafederatie. Naast het verdienen van enkele mooie medailles is het vooral leerrijk en plezant om met turnvrienden samen de competitie aan te gaan.
Het acrogymteam behaalde in maart van dit jaar een mooie tweede plaats op de demohapping in Antwerpen met hun Bollywoodoefening. Deze demo-oefening brengen ze ook graag op zaterdag 24 juni ’17
op de Terhaagse feesten.
Meer informatie? www.houentrouw.be of 0478/26.82.06
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GM
KARWEIWERKEN

03 844 00 36
Info@KBvochtbestrijding.be
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Opendeur in Natuurgebied Kleiputten Terhagen
zondag 17 september 8.30 - 18u.

Chalet van Natuurpunt - Kleiputten Terhagen, bereikbaar via ingang Nieuwstraat 54 Terhagen
In december 2016 las je het misschien al in de krant. Toen kocht Natuurpunt - met de steun van de provincie - een natuurgebied in Terhagen van ruim 31 hectare. Dit gebied was tot nu toe niet toegankelijk.
Sinds de aankoop is er door vrijwilligers al hard gewerkt om een wandelpad met mooie uitkijkpunten aan
te leggen.
Op 17 september staat de poort van dit nieuwe natuurgebied voor het eerst wijd open voor het grote publiek. Samen met gidsen van Natuurpunt kan je kennis maken met de geschiedenis en de natuurwaarden
van dit voormalige kleiontginningsgebied.
De eerste wandeling zal starten om 8u30. Om 11u volgt een officieel openingsmoment, met aansluitend
een 2de wandeling. Na de middag staan er nog wandelingen om 14u en 15u op het programma. Een
wandeling duurt +/- 2 uur.
De toegangspoort van het natuurgebied aan de Nieuwstraat 54 in Terhagen zal de hele dag open staan,
volg daar de wegwijzers naar het chalet van Natuurpunt.

De eerst geplande opendeurdag van zondag 18 juni is afgelast als eerbetoon aan Filip Bleys wiens plotse
overlijden ons allen erg geraakt heeft. Filip, conservator van het natuurgebied, was de grote kartrekker,
de man die ons inspireerde, alles voorbereidde, en zelf vele uren enthousiast in het gebied werkte. Onze
gedachten gaan naar zijn familie en geliefden.

De Warmste Straat 2017
Na een eerste succesvolle editie in 2016 wordt ook dit jaar ‘De Warmste Straat’ georganiseerd tijdens de
feestmarkt van de Terhaagse Feesten. Na onze oproep in de wintereditie van deze gazet stelde de Karl
Marxstraat zich opnieuw kandidaat om dit op zich te nemen. Dat ze daar niet lang over moesten twijfelen
was vermoedelijk deels te wijten aan het warme gevoel dat ieder van hen te beurt viel bij het afgeven van
de centjes tijdens de warmste week van Studio Brussel.
De cavabar van vorig jaar had dan ook een mooie som opgeleverd.
Als goede doel wordt dit jaar wordt gekozen voor VFG, afdeling Rumst.
VFG is een vereniging, die zich in haar werking richt naar personen met een handicap, chronisch zieken en
hun netwerk, en bij uitbreiding voor iedereen die interesse heeft in de thema’s waarrond ze werken. Het
lokale activiteitenaanbod richt zich op het samenbrengen van deze personen in een creatief en toegankelijk activiteiten aanbod.
Meer info:
Contactpersoon Karl Marxstraat: Evi De Voecht evi.devoecht@telenet.be
Contactpersoon VFG: Manu Vereyken manu.vereyken@vfg.be
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Verdwijnen onze kleiputten grotendeels?
Sinds het verdwijnen van alle activiteit uit de kleiputten, zijn deze uitgegroeid tot een uniek stukje natuur.
Omwille van een noodzakelijke sanering dreigt deze ruwe brok natuur achter ons dorp echter grotendeels
te verdwijnen. Vooral jammer is dat het nog niet duidelijk is wat er in de plaats gaat komen.
In de putten zijn er nog twee historische storten – dat van Eternit tegen de Bossstraat en dat van de stad
Antwerpen meer achteraan in het midden – die indertijd slecht zijn afgedekt. De huidige eigenaars – Waterwegen & Zeekanaal en de provincie Antwerpen – moeten deze delen binnen de tien jaar saneren. Dat
kan niet meer door alles op te kuisen, en daarom wil men er een laag van minstens twee meter aarde
over storten. Omdat deze operatie volgens de eigenaars zo’n 5 miljoen euro gaat kosten, wil men meteen
maar een groter deel van putten dat ze in eigendom hebben, ophogen tot bijna de historische hoogte. Dit
zou kunnen gebeuren met de gronden die bijvoorbeeld bij de Oosterweelwerken vrijkomen, en waar de
uitvoerder van die werken voor moet betalen om ze ergens kwijt te kunnen. Het geheel zou dan voor de
putten min of meer op een nuloperatie uitkomen.

Kaalslag

Op zich is het natuurlijk positief
dat de historische storten eindelijk fatsoenlijk zullen afgedekt
worden. En dat de eigenaars
willen proberen om er een financiële nuloperatie van te maken,
is ook wel te begrijpen. Helaas
zal hierdoor wel alle huidige begroeiing, en daarmee ook alle
dieren, moeten verdwijnen. Bij
de voorstelling van de plannen
in De Schorre heeft men wel
gezegd dat dit in fasen zal gebeuren, maar op een gegeven
moment zal bijna alles kaal zijn.

De hele operatie zal ook op andere vlakken een enorme impact
hebben: volgens schattingen
moeten vrachtwagens meer dan
150.000 keer over en weer rijden van de (nieuw aan te leggen) kaai aan Wienerberger om
alle benodigde grond tot in de
putten te brengen. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de mensen
die dicht tegen de putten wonen,
daar geen hinder van zullen ondervinden. Bepaalde delen van
de putten zullen ook jarenlang
niet toegankelijk zijn. Volgens
de huidige plannen voorziet men

een periode van drie tot acht
jaar om de werken uit te voeren.
Eer er dan weer echt sprake is
van natuur, zijn we nog wel een
aantal jaren verder.

Onzekere eindbestemming..

Wat vooral vreemd is, is dat de huidige eigenaars nog geen uitspraak
willen of kunnen doen over de uiteindelijke bestemming. In theorie
kan dit nog altijd een golfterrein
worden, maar ook een gebied voor
‘zachte’ recreatie. Bij de voorstelling van de plannen zei men wel dat
op het terrein opnieuw bomen zullen (moeten) aangepland worden.
Maar als er daarna een golfterrein
of een open vlakte voor ‘recreatie’
nodig is, zal men het terrein dan
weer ‘kaal’ moeten maken om er
de juiste eindlaag en begroeiing op
te aan te brengen. Op die manier
zijn we gemakkelijk vijftien tot twintig jaar verder eer er weer sprake
is van een volwaardig natuurlandschap. Het kan ook zijn dat die bomen niet meer weg mogen, en dat
het terrein dus alleen maar bruikbaar blijft als natuurgebied.

Op zich staat nog niets vast, want
er moet eerst nog een Milieu Effecten Rapport (MER) opgesteld
worden. Tot begin april mocht je
daar suggesties voor doorgeven
van zaken die je absoluut onderzocht wil zien. Pas als dat MER
er is, kunnen we beter inschatten wat de precieze gevolgen
gaan zijn. We blijven dit dossier
wel van nabij opvolgen.
De Terhaagse Gazet 6

https://mer.lne.be/merdatabank/
uploads/merkennis5089.pdf
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Electro Mechanical Service Group
www.emsg.be

x
x
x
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info@emsg.be

Onderhoud van havenkranen en ander havenmateriaal
Elektrische en mechanische ombouw van havenkranen en ander havenmateriaal
PLC Programmering
Industriële Automatisatie
AC & DC Drives (dealer Gefran/Siei drives)
Import & Export
24 h-service bij zowel elektrische als mechanische defecten

E.M.S.G. bvba
Ontvoogdingstraat 26
2840 Rumst

Tel: +32 (0)3/254.07.00
Fax: +32(0)3/254.07.01

Werkhuizen:
Lindenstraat 304B
2070 Zwijndrecht
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Buko bvba

Vangrailconstructies

Buko bvba

Vangrailconstructies
Korte Veerstraat 51
2840 Rumst
www.buko-vangrails.be
03 888 11 18
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Korte Veerstraat 51
2840 Rumst
www.buko-vangrails.be
03 888 11 18

BAR ALCATRAZ
OUDE BAAN 10
2840 TERHAGEN

EEN CAFE VOOR IEDEREEN
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Specialist in ruimingswerken
't Ruimerke van Antwerpen en Mechelen, is een ruimdienst gespecialiseerd in
alle reinigingswerken en ontstoppingswerken.
U kan bij ons terecht voor ruimingswerken, waaronder het ruimen van uw
septische put, beerput, aalput, bezinkput, kelder, kruipkelder, sterfput,
straatkolken, vetput, vijver, waterput. En dit steeds zonder breken.
Naast particuliere ruimingswerken zijn wij ook actief bij gemeentewerken en
industriële werken, met dank aan onze ruime vloot kunnen wij grote werken
snel verwerken.
Wij ruimen en reinigen ook vetputten voor Horeca. Vraag naar onze voorwaarden. Uw septische put of beerput kunnen we ook reinigen met hoge druk na
het ruimen als u wenst. Ook voor camera inspectie en weghalen van slib kunt u
bij 't Ruimerke terecht.
Voor ruimingswerken wordt u binnen de 24u geholpen door ’t Ruimerke. Ook
kan ook bij ons terecht wanneer u op zoek bent naar een supersnelle ontstoppingsdienst. Nog nooit werd u op zo een nette manier geholpen aan zo een
scherpe prijs. Aarzel niet 't Ruimerke te contacteren indien u op zoek bent
naar een betrouwbare ruimingsdienst!
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natuursteen | sierbestrating | keramische buitentegels
schanskorven | siergrinden | tuinverlichting
voor terrassen – tuinen - opritten
Marshalls NV
Nieuwstraat 4a - 2840 Rumst - Tel: 03 880 86 06

www.marshalls.com

Peter Vercauteren
Juweelontwerper - Goudsmid

Uit sympathie

Panta Rhei
Korte Nieuwstraat 14, Terhagen
OpenDeur in september, mail ons, u ontvangt vrijblijvend een uitnodiging.
info@juwelen-pantarhei.be
Wilt u eerders langskomen, aarzel niet ons te contacteren.

Wij ontwerpen uw persoonlijk juweel.

Uw trouwringen, ruime keuze of een ontwerp op maat.

Uw juweel krijgt een extra dimensie zo wij het
mogen vervaardigen uit uw oud goud.

Je allerliefste vragen, grote keuze verlovingsringen
of een persoonlijk ontwerp.

APOTHEEK TERHAGEN
Wij helpen U graag
Kardinaal Cardijnstraat 29
2840 Terhagen

Onze collectie oorjuwelen, halsjuwelen, ringen…

Onze winkel : Mechelsesteenweg 55, Kontich, naast Kruidvat.
Peter 0473/37.19.33, Diane 0473.738.783 - www.juwelen-pantarhei.be

Tel: 03 / 888.08.68
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