
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 11/10/2018 
● Aanwezig: Freeken, Filip, Willy, Bart, Martine, Ronny, Eric 
● Verontschuldigd: Erwin, Roger, Danny, Jorden 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 12/09/2018 

Geen commentaar. Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Brief ivm bankje is nog niet verstuurd 
 

Freeken 5 min 

    

Financieel verslag  2523,91€ op rekening 
 

Willy 5 min 

    

Actieve werkgroepen    

Petanque Prijzen zijn uitgedeeld 
Vanaf volgende week Maandag 14u30 ipv 17u 

Willy 5 min 

    

Open 
Bewonersvergadering 

Hoofdpunt van deze vergadering 
● Controle stembiljetten: moeten afgestempeld zijn! 
● Praktische afspraken ivm tenten, spandoek, inrichting tenten 

○ Opstellen za-avond rond 17-18u 
● Folder met werking BPF?  
● Geschenk voor Johan Kint? 
● Overschot koeken 

Freeken 40 min 



● Opruimen terrein: concrete afspraken 
○ Afbreken tenten zo-namiddag 

● Aankopen overlopen 
● Soft shells 

 
Doel 

- Alle kiezers Kwenenbos bereiken 
- Onszelf kenbaar maken + ideeën verzamelen. 

 
Afspraken ivm organisatie na contact met burgemeester en telefoon van schepen Vrijens na het 
schepencollege:  

● Mag doorgaan op privé terrein 
● Alle stembiljetten worden gecontroleerd. 

Goedkeuring buurtinitiatief op papier gekomen. 
 
Oplossing: privé domein (nieuwe praktijk van tandarts Johan Kint)  
Status terrein: Willy contacteert tandarts en maakt concrete afspraken (gebruik elektriciteit, 
water, toegang terrein, enz.) 
 
We stellen zaterdagavond de tenten op.  
 
Werkschema: 
Vrijdag 

- FB haalt materiaal school, soft shells (dames soft shells zijn verloren geraakt → worden morgen 
geleverd en gedrukt) 

- FB doet boodschappen 
- Willy: materiaal gemeente (4x plooitafels, 2 banken, lichtslingers + lampjes, ketels, wasbekken 

→ garage Willy) 
- Foldertje  

- Ronny zorgt voor drukker 
- Aantal: ?  

 
Zaterdag: 

- Tenten opbouwen vanaf 17u Bart, Freeken, Erwin, Eric  
- Bij Jeannette: affiches hangen  
- Affiches aan tent (of zondag) 25 affiches 
- Ronny 

 
Zondag 



- Niet vergeten zelf te gaan stemmen  
- Materiaal halen bij Willy 
- 7u15 bij willy materiaal halen. 
- 7u: percolator opstarten: 1uur. 
- (ketels → water voor koffie) 
- (tuinslang → spoelbakwater) 
- Koppelingen → Bart 
- 7u30: bakkers leveren. 

- Dozen = presentatie 
- Kan in tent staan. 

- Afwasploeg  
- We sluiten om 13u 
- Opruimen :  

- Materiaal terug bij Willy, Bart, … 
- Keukengerief: afwassen + in auto FB. 

 
- Overschot. Ineke → invriezen voor MIA.  

 
Lijst 

- 4 plooitafels. 2.2m 
- 10 party afes 
- 2 zitbanken 
- 3x slingers 
- 4x stekkerdozen (FB) 
- 3x verlengkabel (FB: 25m 10m, BB: 25m) 
- Wasbekkens 
- 2x keten 
- 1x tuinslang (Wi) 
- 2 perc 96 stuks. + kleine percolator (FB) 
- 150 tassen + schotel (FB) 
- Lepeltjes  -> BB 
- 2 waterkokers ( 
- 1000 koffiekoeken 
- Koffie: 5gr/kopje = 500gr/percolator → 6 pakken = 600 kopjes. 

- 10 pakken = 1000 tassen & overshot -> MIA 
- Tenten 
- Thermossen 
- Echte melk ipv  
- Suiker hebben we 
- Drank voor kinderen 
- Doos thee 
- 3 pakken servetten aan 333/pak. 



 
Fruitsap / plat / spuit /  

- Colruyt 12l fruitsap 
- Plat:  BB koopt bij tot 24l 
- Bruis : BB koopt bij tot 24l 
- Vuilniszakken  Erwin 
- Handdoeken + wasgerief (BB) 
- Detergent (BB) 
- Plakband  
- Post-it (FB) 
- Schrijfgerief (FB) 

 
Permanentie van minstens 6 helpers 
 
Discussie over folder 

Ronny laat 500 exemplaren drukken in kleur 

    

Planning 2019 Gepland voor volgende vergadering: ideeën welkom (o.a. Open bewonersvergadering) Bart 5 min 

    

Varia ● Onthaalmoment nieuwe inwoners op zondag 28 oktober 
● Brief van gemeente over het klimaat. Klimaatplan rond energie, voeding en mobiliteit: 

traject wordt uitgelegd op 25 oktober van 19u tot 21u. Van 21u tot 22u uitleg over 
ondersteuning bij evenementen. 

  

    

Volgende vergadering De volgende vergadering gaat door op maandag 12/11 in de grote zaal van het Groenendal   

TODO 
● Bart zoekt oplossing voor anonieme suggesties voor toekomstplannen: google document anoniem editeren. 
● Brieven nav vorige vergaderingen opmaken en verzenden. 

 

https://goo.gl/tCzW1T

