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Vergadering AT
AGENDA
Wandel en fietsrecreatie in de kleiputten
Weekend AT
Snoeien in de kleiputten
Aanwezigen :

Jan, Diane, Baert VK, Nancy, Rosie, Joeri, Arnout, Luc C., Bart V., Curd, Wim R.

Verontschuldigd: Eline, Patrick, Koen,
Terhaagse Feesten: In een notendop
- Vrijdag:
10:00 Samenkomst aan het magazijntje, start opbouw
- Zaterdag
10:00 Verdere opbouw in het park
15:00-17:30 Spelletjescarrousel + Pinata
16:00 Turndemonstratie
18:00 Prijsuitreiking spelletjes
19h30: Baspop
22h00: Blijven hangen
- Zondag 10h00: Ontbijt + aansluitend opruimen + iets drinken in de village
- Maandag
13h00: Samenkomst aan het magazijntje, opbouw trappistencafe
16h00: Start avondmarkt
Terhaagse Feesten: Herinneringslijstje
- Bart V.
Beamer + DVB kaart + scherm voor als de Belgen moesten spelen
Prijslijsten
- Bart VK
Datum op paneel aan de dijk aanpassen
Lauren informeren dat we op haar rekenen voor de EHBO
- Martine
Pinata’s maken
- Wim
Zorgt voor een goede stok voor de pinata
- Curd
Zorgt voor een baseball bat voor de pinata
- Luc Cassan
2 a 3 blusapparaten voorzien
Fototoestel
- Koen B.
Aanhangwagen voorzien
- Eline
35 broodjes voor de coverbands en PA
- Nancy
8 taarten
- Els
Ontbijt in het park op zondag
- Arnout
Slaapzak om zaterdag in’t park te blijven slapen
Sleutel van zijn garage > opslag drank
Vraagt aan Wim VN of hij de Pinata wil bedienen
- Joeri
Slaapzak om zaterdag in’t park te blijven slapen
- Sam
Koelwagen
- Diane
Handdoeken kopen
Colruyt (ijsjes, kaas, melk, suiker..)
Wereldwinkel (wij, koffie, thee,…
Kassageld voorzien
Vraagt aan Guy Fkeurackers of hij wil foto’s nemen
- xxx
Promotiemateriaal tijdig ophalen bij + 100€ sponsors !!!
- Jan
Spreekt af met Jef voor de Sangria
Tent lenen bij Akabe
Verzekering
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Contacteer coverbands en PA

Wandel en fietsrecreatie in de kleiputten.
1. De Schorre zal bij Sport Vlaanderen een inventaris van de MTB parcours in de omgeving
opvragen en informeren of er eventueel in deelgebied 2 een “testparcours” voor Mountainbikers
aangelegd kan worden.
2. TPA zal een inventaris/overzichtsplan maken van de wandel-fiets- (op knooppunten) en
mountainbikeroutes in dit gebied.
3. De Schorre zal ter plaatse gaan kijken naar de niet officiële bewegwijzering ed.
Karin De Mulder van Toerisme Rupelstreek coördineert.
Patrick heeft intussen een dossiertje met de ‘probleem’-knooppunten opgemaakt en dit is uit naam van At
doorgestuurd.
Op dinsdag 30 augustus om 18u, in de kantoren van Toerisme Rupelstreek (Infokantoor, naast de
brasserie) wordt een vergadering georganiseerd met alle betrokkenen. Ook Natuurpunt is hierop
uitgenodigd.
Vanuit Actief Terhagen is er een kleine stuurgroep, leden zijn: Bruno, Patrick, Jan, David of Rosie, Diane
In een verdere fase zal zeker gevraagd worden om effectief de handen uit de mouwen te steken.
Gazet
Artikels binnen tegen eind mei
Verdeling:
 1
Welkom
 ½
De Warmste straat
 ½
Turnkring
 ½
Bekommernisnota
 ¼
Mobiele gids
Sponsoring
Jan informeert over de stand van zaken

Bart VK
Jan
Jan
Els
Bruno

beschikbaar
beschikbaar
beschikbaar

De Warmste Straat
o Wordt dit jaar voor de eerste keer georganiseerd door de Karl Marxstraat
o Opbrengst van een cavabar + chipsverkoop op de markt is voor de warmste week van Studio
Brussel
o De cavabar wordt naast de tent van AT geplaatst
o Actief Terhagen leent een spoelbak en ‘dranghektogen’ uit
o Karl Marx straat besteld zelf cava
o Goed doel is Casa di Mauro
Het aanbieden van een kleinschalige woonvorm in een hoeve voor 9 volwassen personen met
een beperking,

Volgende vergadering: zondag 10 juli om 20h00 in …
Waarheen ?
2016
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25 juni

: Terhaagse Feesten
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