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Verslag vergadering overleg 50 jaar NPOB op 19 september 2021 
Datum overleg: 10 mei 2021 

 
 
Doel 
Minstens 500 mensen, streefgetal eerder 1000 mensen 
 
Financieel 

• Budget:  € 3000 à € 4000 + posters, maar dan vooral als investering. 

• We kunnen we geen project meer indienen bij de provincie, maar Hugo bekijkt met gedeputeerde of er 
toch niets mogelijk is. 

• Checken of er toch niets mogelijk is van sponsoring 
o Westmalle wordt nog gecheckt via Natuurpunt 
o Boels voor materiaal? 

 
Inhoudelijk concept 

• Tijdschrift: Volgend nummer wordt een themanummer, verschijnt 27 augustus (deadline 19 juli voor de 
artikels) 

• Info voor posters kan ook in tijdschrift komen en zo ook gezicht geven aan afdeling in het tijdschrift 
 
Inhoudelijk interactieve sessies 

• Hugo zal Kris Decleer, Tobias Ceulemans en Koen Van Meerbeek contacteren 

• Professor rond water? Professor Willems of Patrick Meire (zit ook in NP en technische werkgroep Blue 
deal)  

• Geluidsinstallatie van gemeente Rotselaar, via Veerle geregeld 
 
 
Publiciteit 

• Tijdschrift, website en (regionale) nieuwsbrieven 

• Facebook 
o Vragen dat de afdelingen dat ook op hun facebook zetten. 
o Publiciteit voor laten lopen voor € 20 
o Ook op ‘ge zijt van…’ plaatsen 
o Evenement van maken 

• Infoblaadjes gemeente Haacht en Rotselaar 
o Vragen om een extraatje in te zetten, moet lang op voorhand aangevraagd worden. Sigrid vraagt 

na. 

• UitinVlaanderen via activiteitendatabank NP, wordt ook door gemeente overgenomen 

• Saskia vraagt Hedwig Neesen van Hola Hageland: groot bereik en vaak wel bereid om artikeltje te 
maken 

• Lokale radiozender  
o Hadden we eerder weinig respons van  
o Sam vraagt Retro Radio Singjaal gezien 1 van de vrijwilligers daar actief is 

• ROBtv (Regionale Omroep Brabant) 
o kunnen we ook vragen om langs te komen de dag zelf 

• Persbericht uitsturen 

• Aparte uitnodiging naar gemeentebesturen en milieuraden, politici 

• Overzicht maken voor afdelingen van wat er juist moet instaan zodat iedereen hetzelfde plaatst 

• In agenda zetten op alle afdelingssites 

• Margriet wil mee opvolgen, samen met tijdschrift 
 
Posters 

• Zie ook aparte toelichting 

• Deadline 19 juli 
 
Fietstraject 

• Hugo kent iemand die dat wil uitzoeken om vanuit verschillende plaatsen langs natuurgebieden naar 
Werchter te gaan.  

• Gravel fietsen 
o Rijden langs kleinere wegen, niet door gebieden maar erlangs 
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o Traject uitzetten vb langs natuurgebieden van Diest tot Werchter, Zoutleeuw – Werchter, 
Hoeilaart – Werchter, … 

o Sam heeft iemand die voor Hoeilaart die fietsroute kan uitstippelen, hoeft niet noodzakelijk 
gravel te zijn. Zolang het fietsbare niet grote wegen zijn. Ook langs Bertem, Kortenberg, 
Kampenhout, Haacht laten gaan. 

o Sam probeert ook busje (25 man) van Hoeilaart naar Werchter te voorzien voor mensen die niet 
willen of kunnen fietsen 

o Geert zorgt voor route van Diest naar Werchter 
o Nicole zorgt voor fietsroute vanuit Zoutleeuw, via o.a. Tienen  
o Leuven laten aansluiten op route die daar voorbij komt 
o Tegen volgende vergadering al een beeld van hebben  

 
Container NP 

• Is in orde 
 
Muzikale omlijsting 

• Geert Sterckx ligt vast 

• Patrick Luyten had ook een groepje: Kerkpoortclochards 

• Sigrid had ook iemand:  

• Sigrid heeft 2 groepjes:  
o Dimi Dumortier 

▪ Folk, plezant 
▪ Kan alleen komen of in groep 
▪ Kan tussen sprekers spelen 

o Groepje jonge mannen uit Rotselaar 
▪ Voordeel dat die wat extra jeugd meebrengen en dan leren die ook Natuurpunt kennen 

o  Mag vastgelegd worden 

• Hugo checkt nog Jan van Tienen 

• Groepen die komen krijgen drankbonnetjes en een klein presentje 

• Christine regelt Sabam 

• Christine heeft geluidsinstallatie provincie gereserveerd 

• Enkel in de namiddag, tussen 13u30 en 17u30 

• 2 keer half uur laten optreden 

• Overzicht tegen volgende vergadering 

• Vergoeding 
o Drankbonnetjes en hapje 
o € 50  

• Veerle kent jongens die voor muziekinstallatie kunnen zorgen. Al contact mee opgenomen. 

• Sigrid kent ook nog een professionele roadie (zet alles klaar voor de artiesten), wil als vrijwilliger mee 
komen helpen. 

• Er wordt overdekking voorzien tegen zon en regen. Bernard probeert podiumwagen van gemeente 
Haacht te reserveren. 

 
Wandeling 

• Catherine NP Haacht tijdelijk afwezig door omstandigheden, Bernard volgt op. 

• Wandeling Antitankgracht zorgt NP Haacht voor 
 
Elektriciteit en water 

• Er is een hoogspanningscabine en water, maar vraag is of we daarvan kunnen aftakken en hoe. Bernard 
vraagt na bij Werchter Park. 

• Moet met verantwoordelijke terrein geverifieerd worden 

• Marc heeft navraag gedaan bij directeur van Bumaco over elektriciteit, afvalwater, tenten, koeling voor 
dranken. Wacht nog op antwoord, zal wel pleiten voor low budget steun.  

• Er is een waterpunt, maar geen afvoer 

• Best zo snel mogelijk weten waar punten elektriciteit en water zijn, want er zullen leidingen(kabels en 
tuinslagen) moeten voorzien worden.  

• Terrein in Werchter is opgedeeld in 7,8 zones. Zone gekozen die dichtste bij waterpunt en 
elektriciteitspunt zijn. Sowieso nog wel leidingen nodig. 

 
Tenten 

• 3 tenten van 8x4m van Aarschot gereserveerd 
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• 4 tenten van NPOB van 3x6m 

• Wachten nog op antwoord van Bumaco 

• Benny L’Homme had navraag gedaan, maar kost wel veel.  
 
 
Eten 

• Ecologische foodtrucks  
o Bernard kan aan namen geraken, zal navraag doen. 
o Raf Nilis kent een foodtruck van Roosbeek Boutersem, is alternatief/ecologisch. Is wel maar een 

kleine, te weinig voor 500 man. Hugo vraagt na. 
o In Bierbeek ijskar? 
o Checken hoeveel percent geven, niet te hoog zetten. Hangt ook af van het weer en hoeveel 

mensen er komen. Ons doel: minstens 500 mensen, streefgetal eerder 1000. 
o 2 of 3 nodig om genoeg te hebben 
o Silsomhoeve Groene Vallei, is wel vlees. Dominik vraagt na bij Raf Hulsbosch. 
o Ook zeker vegetarisch voorzien. 
o Sigrid kent mensen die kleine hapjes vegetarisch kunnen koken 

 
Drank 

• Christine checkt of er Westmalle gesponsord kan worden via Natuurpunt, is enkel voor receptie, mag 
niet verkocht worden. 

• Bernard checkt bij brouwerij Swinnens in Haacht. 

• Stoelen en tafels al door Veerle via gemeente Rotselaar geregeld 
 
Kinderanimatie 

• Nog niets gebeurd 
 
Sanitair 

• Bumaco verhuurt geen toiletten, Marc doet wel navraag voor low-budget contacten 
 
Huren/ontlenen 

• Veerle trekt podiumelementen na bij gemeente Rotselaar 

• Stoelen en tafels zijn al gereserveerd bij de gemeente Rotselaar 

• Bernard checkt ook mobiel podium en fietsstallingen bij gemeente Haacht 

• Bij de provincie wordt enkel gehuurd wat niet gratis via de gemeente kan gehuurd worden 

• Bij provincie geluidsinstallatie voor muziekgroepjes gereserveerd 
 
Coördinatoren 

• Christine 

• Veerle (kan pas vanaf de middag komen) 

• Sigrid 

• Bernard 

• Daar eens samen afspreken en ter plekke plannetje maken van het terrein, waar de aansluitingen zijn 
enz. 


