
Verslag vergadering bewonersplatform Kwenenbos 13/01/2020 
● Aanwezig: Erwin, Erik, Roger, Manu, Dirk, Geert Kint, Willy, Ronny, Freeken, Bart 
● Verontschuldigd: Martine, Danny 

 

Onderwerp Detail Wie Duur 

Overlopen verslag 
vorige vergadering 
van 19/12/2019 

 Bart 5 min 

    

Opvolging van het 
verslag 

● Geen opmerkingen Bart 5 min 

    

Opvolging secretaris Ronny stelt zijn plaats als secretaris van het BPF vacant. 
● Kandidaten worden verzocht binnen de 2 weken een mailtje sturen naar 

bpfkwenenbos@gmail.com 

Ronny 10 min 

    

Financieel verslag  Stand van de rekening 981.86€ 
- Excl. kosten van gisteren, behalve kinderanimatie (zie ook item evaluatie receptie) 

 
Aanvraag jaarlijkse werkingstoelage werd ingediend op 2 januari. 

- Bedrag zou meer zijn dan vorig jaar (was toen 1800.00€).  

Willy 5 min 

    

Vergadering 
dorpsbelangen 

Uitgesteld item van 19/12/2019 
 

● Vergadering was op 23/11 in Zwijnaarde 
● Er is een nieuw bestuur (met betere regionale spreiding) 
● Doel: dossier opstellen om erkenning VZW als sociaal cultureel volwassenenwerk aan te 

Willy 15 min 

mailto:bpfkwenenbos@gmail.com


vragen. Indien dit goedgekeurd wordt, dan kan een hoog bedrag aan subsidies verkregen 
worden. Momenteel legt VLM de verliezen aan het einde van het boekjaar bij.  

● Er wordt voorgesteld om de jaarverslagen van de verscillende bewonersplatformen door 
te sturen naar Dorpsbelangen zodat zij op de hoogte blijven van de verschillende 
activiteiten die georganiseerd worden. 

● Het zou goed zijn om de website van Dorpsbelangen maandelijks te raadplegen 
https://www.dorpsbelangen.be/ 

● We zullen info tussen de bewonersplatformen uit Merelbeke delen en elkaar uitnodigen 
op onze activiteiten.  

    

Actieve werkgroepen    

    

Evaluatie receptie 
12/1/2020 

Schatting aantal aanwezigen: ruim 300 
 
Financiële afrekening: 

- Nog kosten te verzamelen 
- Onkostennota buurtinitiatief indienen bij gemeente 

 
Verbruik 

● 1 schaal olijven (1,25 kg) 
● 3,5 kg kaas 
● 3,5 kg salami 
● 3 grote zakken paprika gegeten 
● 3 grote zakken zout gegeten 
● 5 pakjes nootjes 250gr 
● 75 flessen cava 
● 30 liter fruitsap 
● 6 liter plat water 
● 6 liter bruiswater 
● halve bak pintjes 
● Wat met overschot nootjes en chips → Erwin bewaart tot volgende gelegenheid 

○ 7 zakken paprika over = deel goed tot 28/11 → bewaren voor de wandeling 
○ 7 zakken zout over 
○ 12 zakjes nootjes over 

Bart 15 min 

https://www.dorpsbelangen.be/


 
Infrastructuur: 

● 6 ronde tafels → 10 was beter geweest 
● 6 grote tafels + ~40 stoelen voorzien → mocht meer geweest zijn. 

 
Eventueel hadden we de muzikale act meer aandacht kunnen geven. Het evenement is een 
receptie, geen optreden. De artiesten waren op de hoogte van het concept. 
 
De kinderanimatie werd zeer geapprecieerd. We hadden ze beter kenbaar kunnen maken bij de 
aanwezigen.  
 
Het gebruik van de geluidswagen wordt  positief ervaren.  Het zou goed zijn om af en toe eens te 
stoppen onderweg zodat de mensen naar buiten kunnen komen om naar de boodschap te 
luisteren.  
 
Suggesties voor het opmaken van een draaiboek werden besproken en worden genoteerd bij 
het agenda-item verderop. 

    

Open Bewoners- 
vergadering 6 
september 2020 

Het voorstel om dit te organiseren op 6 september ligt moeilijk want dat valt samen met de 
opening van het nieuwe Cultuurhuis.  
 
Als nieuwe datum kiezen we voor de zaterdag het 1ste weekend van juli: zaterdag 4 juli tijdens 
Kwenenbos Kermis. 
 
Concept? Met verenigingen → verenigingen aanschrijven.. 

● Kunnen zich voorstellen op het evenement. 
● Extra: kunst in de kerk. Feest rond de kerk ? 

 
Locatie ? Kerk + zaaltje + parking → Jean Pierre Basselier contacteren. 
 
Overleg met Dirk Poriau. → te contacteren. 

Freeken 20 min 

    

Wandeling 
25/10/2020 

Willy vroeg en kreeg informatie bij Natuurpunt. Hij ontving volgend antwoord: 
[wandeling...] Enkel in de namiddag. 

Willy 15 min 



Door het mogelijks grote aantal deelnemers kiezen we voor een postenwandeling. We kunnen 
beschikken over 5 gidsen. Deze staan op het terrein, op een vaste post en vertellen elk hun 
verhaal en/of laten de deelnemers op een interactieve manier deelnemen. 
De deelnemers kunnen vertrekken tussen vb. 13 en 14u. Ze vormen groepjes naar eigen keus 
en vertrekken. Aan de start zou er iemand van jullie  dit wat moeten coördineren: de deelnemers 
met een tussentijd van 15 min laten vertrekken zodat ze in kleine groepjes de posten kunnen 
aandoen. Je kan ook de deelnemers op voorhand laten inschrijven om hoe laat ze willen 
vertrekken. VB. 13u, 13:15 enz… 
We kiezen om geen afzonderlijke kinderwandeling te doen omdat de kinderen toch bij hun 
ouders willen blijven. We zullen de kinderen aan bod laten komen op de verschillende posten 
doordat we de posten interactief maken. 
We zouden vertrekken aan het zaaltje achter de St-Elooiskerk en stoppen aan de St.Elooiskapel. 
Van daar kunnen de deelnemers eventueel terug naar het zaaltje achter de kerk. Dit kunnen 
jullie zelf bepalen. 
  
Mogelijks, zoals jullie zelf kiezen, kan er aan de St.Elooiskapel iets gedronken of genuttigd 
worden. De wandeling zou dus vertrekken aan het zaaltje en via het kasteel Crombrugghe naar 
de Scheldemeersen gaan. 
Aan de Brandegemse ham het pad naar links, via de paardenweide naar de Schelderodeput, 
voorbije de Schelderode put naar de Scheldetragel om het eerstvolgend pad naar de 
St-Elooiskapel te nemen. Dit zal ongeveer 4,5 km zijn. Je kan werken met pijlen of met een 
kaartje om het traject aan te duiden. 
We voorzien voor de wandeling ongeveer 2:30 tot 3:00. 
We vragen 50€ per gids maar dit bedrag gaat integraal naar Natuurpunt Boven-Schelde voor 
onze werking en de aankopen en beheer van onze gebieden. 

    

Draaiboek 
activiteiten 

We stellen een herbruikbaar draaiboek voor activiteiten op. 
 
Bart werkt verder aan het document en zal op een later tijdstip doorsturen. 
 

- Verantwoordelijke / coördinator nodig per activiteit 
- Aanvraag erkenning, aanvraag lichtreclame, etc. 
- Ook op zaterdagnamiddag extra helpers voorzien… 
- Ook kleinere opmerkingen: stokjes voor de kaasjes, lepels, kommetjes voor chips, 

kuisgerief (PMD zakken), aftrekker voor pintjes, … 
 

Bart 5 min 

https://docs.google.com/document/d/1kWwb4H70vubEXDkMx_HQBh5I1RZ-hwZz1xTrMXpoj-U/edit?folder=0B7uAruYC7n7pakhIbWhSdDlQSW8


hint: subsidie “Vlaanderen Feest” - Vlaamse overheid → zie https://vlaanderenfeest.eu/ 

    

Varia ● Bij nieuwe vergaderingen van de WG mobiliteit zullen we deelnemers van vroeger 
opnieuw uitnodigen. 

● Iemand die vlakbij de Oase woont zou graag aansluiten bij WG mobiliteit. (Marc De 
Baere)  

● Voorstel van Roger: film over “Los door kwenenbos” projecteren bij een volgende 
activiteit.  

  

    

Datum en plaats 
volgende 
vergadering 

De volgende vergadering gaat door op dinsdag 18 februari in de grote zaal van GC ‘t 
Groenendal. 
 
De overige vergaderingen dit schooljaar zijn voorzien op: 

● woensdag 18 maart 
● donderdag 23 april 
● maandag 18 mei 
● maandag 15 juni 

  

 

https://vlaanderenfeest.eu/

