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Activiteiten
in ons dorp

Terhaagse Feesten

22/6 PLEZANT KERMISKWISKE
feesttent Parochiaal Centrum
20u Harmonie De Breydelzonen

23/6 PARKFEESTEN
Park Terhagen
vanaf 14u Actief Terhagen

24/6 BBQ-concert
feesttent Parochiaal Centrum
11u Harmonie De Breydelzonen

25/6 Avondmarkt
Trappistenterras
Cavabar
live muziek feesttent

Zomerbar
vanaf 29/6 aan museum Rupelklei

Wandeltocht
01/07 Piet Van Aken wandeltocht

Kleitrappers

De komende jaren zal er heel wat veranderen in de
kleiputten. De provincie wil twee historische storten
sanneren. Wij spraken erover met Terhagenaar Sven Cools.

Voor de sanering zal een groot deel van de putten
opgevuld worden. Is dat geen ingrijpende maatregel?

Dit is inderdaad heel ingrijpend. Ik begrijp dat de storten
moeten gesanneerd worden. Het gaat over een historisch
asbeststort en een huisvuilstort van de stad Antwerpen. Het
inkapselen en afdekken van deze storten is noodzakelijk.
Toch schrok ik even over de impact op de natuur en de
enorme boomkap die hiermee gepaard gaat.

De provincie en de betrokken partners willen een
participatief traject opzetten zodat iedereen mee kan
nadenken over de toekomstige invulling.

Het is zeker een goed initiatief dat inwoners betrokken
worden om mee na te denken over de toekomstige
invulling. Vandaag wordt het gebied gebruikt door heel
wat wandelaars en ietsers. Zij moeten hun mening
kunnen geven over de uiteindelijke invulling. Er is tevens
een visclub in de putten, ook daar moet een oplossing voor
gezocht worden. Daarnaast is het voor mij belangrijk dat
het bosgebied dat hiervoor dient gekapt te worden,
minstens gecompenseerd wordt.

De gronden voor de aanvulling zullen aangevoerd
worden per schip. Er zal een nieuwe aanlegsteiger
worden aangelegd ter hoogte van de Polder.

De gronden over de weg aanvoeren, zou een gigantische
belasting betekenen van het lokaal wegennet. Al deze
vrachtwagen zouden voor heel wat hinder zorgen voor
onze inwoners. Dat men nu heeft gekozen om alles aan
te voeren over het water, is zeker een goede zaak. Het
zou leuk zijn indien de aanlegsteiger na de werken kan
blijven liggen voor pleziervaartuigen of zelfs voor de
waterbus. Zo zouden de inwoners van Terhagen, Reet en
Rumst op een vlotte manier in Antwerpen geraken.

Sven Cools over de
toekomst van onze

kleiputten.

in Terhagen
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Op bezoek in het Hof Van Crequi

>> Leen Van Dijck op bezoek bij Lydia De Loenen in de servicelats
"Hof van Crequi"

Leen van Dijck is OCMW-raadslid. Tijdens één van de lange weekends
in mei had ze op een mooie zaterdagmorgen een leuk gesprek met
Lydia De Loenen, die sinds 2014 in een latje in het Hof van Crequi
woont.

LEEN: Hoe bevalt het je hier in Terhagen?

Eigenlijk zeer goed. Het is dan ook een beetje “terug thuis komen”. Tot
mijn trouw heb ik altijd in Terhagen gewoond. Daarna heb ik vele jaren
in Rumst gewoond.

LEEN: Dan kan je vroeger en nu goed met elkaar vergelijken. Is er
veel veranderd?

Ja, vroeger leefde iedereen hier in functie van de steenbakkerijen. Er
was veel drukte, de sirenes die loeiden voor onder andere de schaft en
het einde van de shifts, en er werd veel gewerkt. Nu zijn de
schoorstenen, behalve die aan Waterkant, en sirenes weg. Ze hebben
plaats gemaakt voor jonge gezinnen en gezelligheid op heel veel
plekken. Dankzij de inspanningen van de inwoners (de buurtwerking
met hun buurtfeesten en Actief Terhagen) en de gemeente herleeft deze
deelgemeente.

LEEN: Maar ik hoor je suggereren dat er nog werk aan de winkel
is. Wat mis je nog in Terhagen?

Een bancontact of bank op wandelafstand waar geld kan afgehaald
worden. Niet iedere bewoner hier in het Hof van Crequi is nog even
mobiel en als je dan altijd naar Rumst, Reet of Boom moet, is dat
soms een hele opgave. Wat dat betreft, wil ik ook melden dat de
voetpaden er voor mensen met een rollator of rolstoel niet zo goed bij
liggen.

LEEN: Nu we het toch over het Hof van Crequi zelf hebben: heb je
veel contact met de andere bewoners?

Jahoor. Ik ken heel veel mensen van mijn jeugdjaren in Terhagen en
andere dan weer van de tijd die ik in Rumst heb doorgebracht. Er is
steeds vanalles te doen hier en dan ga ik gewoon zitten waar er plaats
is om dan met die mensen een praatje te maken.

LEEN: Als er zo’n activiteit is, neem je dan actief deel?

Dat hangt een beetje van de activiteit af. Aan de schilder- en
knutselworkshops doe ik heel graag mee. Tijdens de WAK (week van
de amateurskunsten) heb ik voor de bewoners zelfs een powerpoint
gegeven over de schouwen in de streek. Wanneer de petanquers
echter bezig zijn, geniet ik liever vanop de zijlijn van de animo.

LEEN: Je woont hier dus graag?

Absoluut! Alleen merk ik dat op feestdagen wanneer de cafetaria en de
wasserette gesloten zijn, sommige inwoners het sociale contact op die
plekken wat missen. Misschien zijn er op die momenten en als er op
bepaalde dagen wat weinig personeel is, vrijwilligers te vinden om een
handje toe te steken? Maar je hoort mij niet klagen! Ik ben hier graag
en kan op mooie dagen zeker genieten van een ietstochtje of
wandeling op de dijk. Eén van mijn favoriete plekken is het museum
Rupelklei, dat mij voor een stukje terugbrengt naar mijn jeugd.

LEEN: Beste Lydia, bedankt voor dit ijne en aangename
gesprekje!

OCMW-raadslid Leen Van Dijck ging
op bezoek bij Lydia de Loenen in de
servicelats in Terhagen.

Erfgoed. Voor vele mensen is het misschien
een abstract begrip. Het doet denken aan
nostalgische vervlogen tijden of ‘oudere’
gebouwen, gewoontes en gebruiken. In een
maatschappij waarin alles sneller moet,
ontbreekt al te vaak de tijd om stil te staan bij
het collectief verleden.

Een verleden, dat zeker in de Rupelstreek, tot
de verbeelding spreekt. Zowel de sociale als
economische geschiedenis van Terhagen,
Rumst en Reet ziet zich vertaald in tal van
historische overblijfselen. Wat gedacht van
de mooie neo-gotische kerk in Terhagen,
gebouwd in 1875 naar aanleiding van de
losmaking van Terhagen van Rumst?

Jammer genoeg is de kerk zijn traditionele
functie verloren en moet gekeken worden naar
opties voor een eventuele herbestemming.

Of het geboortehuis van Piet Van Aken in de
Hoogstraat? De bejubelde schrijver van
‘Klinkaart’ (1954) die zonder franjes over het
leven in de Rupelstreek schreef. Een
trekpleister voor toeristen, een nostalgische
terugblik voor de Terhagenaars.

Of de schoorsteen, gesitueerd aan de
waterkant? Een relict dat in ons landschap
niet weg te denken is en ons een glimp van
onze rijke steenbakkersverleden laat zien. Dat
verleden, dat onze inwoners al sinds de
middeleeuwen werk verschaft, wordt mooi
geïllustreerd in het Rupelkleimuseum.

De vele vrijwilligers en gidsen van het museum
zetten zich dan ook vol enthousiasme in om
dit mooie verhaal te delen met de
Terhagenaars en aangelanden. Het plan om
dit museum op te waarderen en te hersitueren
in het Terhaagse landschap, is een absolute
meerwaarde om ons mooie dorp in de kijker te
zetten!

Erfgoed moet bewaard blijven

Het plan om
museum Rupelklei
op te waarderen
en te hersitueren
in het Terhaagse
landschap, is een
absolute
meerwaarde om
ons mooie dorp in
de kijker te zetten.

Melinda Nuyts is
vrijwilliger (gids) in
museum Rupelklei.

”
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Terhagen heeft nood aan een
gemeenschapscentrum

Laurent Moens woont sinds enkele jaren in de
Boereweg in Terhagen. Hij lanceerde een
tijdje geleden een buurt-Hoplr in Terhagen.
Wij vroegen aan Laurent wat Hoplr precies is.

"Sociale media zijn niet meer uit het dagelijks
leven weg te denken. De hele wereld 'vindt
elkaar leuk', we weten wat er bij de ‘vrienden’
in pakweg Thailand op tafel staat, maar de
eigen buren kennen we nog geeneens bij
naam."

Met jullie buurt-Hoplr komt daar verandering
in?

"Het is een privaat netwerk zoals dat zou
moeten. Hoplr wordt onder meer gebruikt

voor het delen en lenen van spullen, het
organiseren van buurtactiviteiten, het melden
van problemen of inbraken, het terugvinden
van verloren gelopen huisdieren, zoekertjes,
om buren beter te leren kennen, lokale
thema’s te bespreken en zo veel meer...en dàt
volgens de nieuwe privacywetgeving.
Ook onze zelfstandigen kunnen hun zaak in
een apart hoekje in de kijker zetten, zodat er
van spam-reclame geen sprake is, maar toch
een manier is om met een Terhagenaar in zee
te gaan. Een handige kalender toont je wat
er in de buurt te doen is.
120 Terhagenaren gingen je al voor, kom je
ons leren kennen?"

In Terhagen is er de laatste jaren heel wat veranderd.
Er zijn nieuwe, jonge mensen komen wonen. Oude
huizen worden opgekocht en opgeknapt. Daarnaast
was er het project Waterkant dat nieuwe mensen heeft
aangetrokken. Het gemeentebestuur heeft bovendien
nog heel wat plannen voor nieuwe woonprojecten.

Dit geeft ons dorp een nieuwe dynamiek. Deze
dynamiek wordt ongetwijfeld kracht bijgezet door het
verenigingsleven. Bestaande verenigingen kennen
een heropleving en nieuwe verenigingen worden
opgericht. Dit kunnen we alleen maar toejuichen.
Deze verenigingen dragen bij tot een aangenamer
woonklimaat en een hechtere samenleving. Het
verenigingsleven verdient dan ook al onze steun.

De bouw van een nieuw, hedendaags
gemeenschapscentrum dringt zich op. Vandaag
kunnen verengingen nog terecht in het Dorpshuis in
de Kardinaal Cardijnstraat. Deze gebouwen voldoen
echter niet meer aan de huidige normen. Er is nood
aan een nieuw gebouw waar onze verenigingen
terecht kunnen met hun activiteiten. Dit gebouw moet
polyvalent zijn. Zowel concerten, een kwis, repetities,
een feest, vergaderingen,... moeten mogelijk zijn.

Er werd reeds een eerste ontwerp gemaakt. Op de site
Rupelklei zou een nieuw gemeenschapcentrum en een
volledig nieuw museum kunnen gebouwd worden. Dit
ontwerp moet nu voorgelegd worden aan de
verschillende verenigingen en mogelijke gebruikers in
onze gemeente om uiteindelijk te komen tot een
project waar iedereen kan achterstaan.

Anja De Ceuster is bestuurlid
van de cultuurraad. Ze ijvert

voor een nieuw
gemeenschapscentrum in

Terhagen.

Sociaal Traag

Terhagen

Jeugd kijkt alvast uit naar de zomer
Stijn Van der Auwera is geboren en getogen in
Terhagen. Op 2 juli wordt hij 19 jaar. In een gesprek
met Stijn blijkt dat onze jeugd alvast uitkijkt naar een
lange, warme zomer, zowel in als buiten Terhagen.

Na een drukke examenperiode is het waarschijnlijk
aftellen naar een welverdiende vakantie?

Inderdaad! Het is momenteel een heel drukke periode
met de examens. Nog een aantal weken doorzetten en
dan enkele weekjes welverdiende vakantie.

Hoe ziet die vakantie er voor jou uit?

Eerst natuurlijk nog een aantal feestjes. Met de
Terhaagse Feesten en de dorpfeesten in Reet zijn er
mogelijkheden genoeg om er een lap op te geven. Het
is ook tof dat de zomerbar aan het museum in
Terhagen ook dit jaar weer open gaat. Het is altijd leuk
om daar gezellig met vrienden een glas te gaan
drinken. Half juli vertrekken wij dan met de scouts van
Reet-Aartselaar op kamp.

Hoe ben je bij de scouts van Reet-Aartselaar
terecht gekomen?

Destijds was er in Terhagen geen jeugdbeweging. Ik
ben dan eerst naar de scouts in Rumst geweest.
Daarna ben ik overgestapt naar de scouts Reet-

Aartselaar, omdat de meeste van mijn vrienden hier
ook waren aangesloten. Het is een beetje spijtig dat er
voor de jeugd tot voor kort niet echt veel
mogelijkheden waren in Terhagen. Ook om te
voetballen ben ik destijds moeten uitwijken naar Reet
SK. Het is goed dat er nu een afdeling van de chiro is
bijgekomen. Ik vind het namelijk belangrijk dat er in elk
dorp een jeugdbeweging is. Dit zorgt voor de nodige
dynamiek en brengt mensen op een zinvolle manier
samen. Ik sta nu zelf in leiding. Een belangrijk deel van
mijn vrije tijd steek ik in het verenigingsleven.

Geen Tomorrowland voor jou dit jaar?

Helaas niet. We zijn die 2 weekends net op kamp met
de scouts. Als het enigzins kan, ga ik volgend jaar
zeker terug. Het is tof dat dit nu 2 weekends kan
doorgaan. Dit biedt meteen ook meer kansen voor
jongeren uit de regio om naar het festival te gaan.

Ik vind het belangrijk dat er in
elk dorp een jeugdbeweging is.
Dit zorgt voor de nodige
dynamiek en brengt mensen op
een zinvolle manier samen.

”

Stijn Van der Auwera,
student
bijna 19 jaar en inwoner
van Terhagen.

Verenigingen dragen bij tot een
aangenamer woonklimaat en

een hechtere samenleving. Het
verenigingsleven verdient dan

ook al onze steun.

”
Laurent Moens nam het
initiatief om Hoplr
Terhagen op te starten.
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Toekomstplannen voor Terhagen
'Terhagen in de stijgers', onder die titel
werden onlangs in de gemeentelijke
magazijnen de plannen toegelicht, die
momenteel op tafel liggen voor een aantal
belangrijke projecten in ons dorp. Geert Van
der Auwera woont al 49 jaar (sinds zijn
geboorte) in Terhagen en is reeds 18 jaar
schepen in onze gemeente. Hij kent ons dorp
dus als geen ander en ligt mee aan de basis
voor het tot stand komen van deze plannen.

De omvorming van het industrieterrein
Mollenveld naar een woongebied is een plan
dat ingrijpende gevolgen zal hebben voor ons
dorp. Door de slechte ligging van het
bedrijventerrein is deze locatie al langer een
doorn in het oog van vele Terhagenaren. De
ontsluiting van dit bedrijventerrein moet
doorheen onze dorpskern. Bovendien is er
nauwelijks een buffer tussen het woongebied
en het bedrijventerrein. Toen een belangrijk
deel van het terrein een vijftal jaren geleden
te koop kwam, heeft het gemeentesbestuur
beslist om deze gronden aan te kopen.
Tegelijkertijd is men gaan kijken hoe men dit
terrein eventueel kan omvormen tot een
woongebied met groen karakter.

Inmiddels is er een procedure gestart voor de
omvorming van Terhagen van 'buitengebied'

naar 'kleinstedelijk' gebied. "Dit is
noodzakelijk om nog een belangrijk aantal
bijkomende woningen te kunnen bouwen in
ons dorp", aldus Geert. "Als we in
buitengebied liggen is dit onmogelijk.
Sommige mensen maken zich zorgen dat dit
de deur zou openzetten voor verstedelijking,
hoogbouw en het verdwijnen van onze
groengebieden. Ik ben het met hen eens dat
dit niet de bedoeling mag zijn. Via de
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
moet er voor gezorgd worden dat de
bestaande groengebieden maximaal behouden
blijven. Hoogbouw en verstedelijking moet
voorkomen worden, zodat Terhagen ten allen
tijde haar dorpskarakter kan behouden."

Via een beeldkwaliteitsplan heeft een
studiebureau een visie uitgetekend hoe dit
gebied er in de toekomst zou kunnen uitzien.
Dit plan voorziet dat er op het volledige
terrein ongeveer 400 nieuwe woningen
(appartementen en eengezinswoningen)
kunnen komen. Er zou plaats zijn voor heel
wat groen en waterpartijen doorheen het
gebied. Belangrijk is ook te weten dat er
ruimte zal voorzien worden voor openbaar
nut. Er zou zich eventueel een winkel kunnen
vestigen. Door het uitbreiden van het
woningbestand wordt het namelijk

economisch verantwoord om in Terhagen een
winkel of eventueel een bankkantoor uit te
baten.

Dit zijn natuurlijk plannen voor de toekomst.
De uiteindelijke realisatie zal nog niet voor
morgen zijn. Het 'Nieuwe Terhagen' zal er op
basis van deze plannen binnen 10 à 20 jaar
helemaal anders uitzien.

Het bedrijventerrein "Molleveld" zoals
het er vandaag uitziet.

Een beeld van het nieuwe Molleveld.

Geert is een geboren en getogen
Terhagenaar. Als schepen ijvert hij al 18 jaar
voor de belangen van Terhagen.

Uw gedacht.....
Wij kennen graag uw mening. Hebt u bepaalde ideeën over uw buurt of straat, kunnen er bepaalde dingen
anders of beter? Aarzel niet om ons te contacteren. Wij komen ook graag bij u langs om hierover een gesprek te
hebben.

Onze contactegevens vindt u hieronder:

Sven Cools, Korte Veerstraat 23, email: sven.cools1@telenet.be, gsm: 0475/20.42.82

Leen Van Dijck, karl Markxstraat 29, email: l.vandyck@telenet.be, gsm: 0499/75.59.60

Melinda Nuyts, 1-meistraat

Laurent Moens, Boereweg 50 , gsm: 0497/60.09.42

Stijn Van der Auwera, Kamiel Huysmansstraat 25

Anja De Ceuster, Oude Baan 23 bus 3, email: anja.dc@hotmail.com

Geert Van der Auwera, Kamiel Huysmansstraat 25, email; geert.van.der.auwera@telenet.be, gsm: 0476/43.60.97

Nieuwsgierig? Neem ook een kijkje op

onze facebookpagina CD&V-3D
CD&V vindt wijken belangrijk.
Daarom ondersteunt CD&V deze WIJ(k)krant.


