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Jan,
David, Rosie, Bruno, Patrick, Eline, Diane E.,

Agenda
- Plantjesweekend
- Kunstenaarskring
- Ontmoeting Keibrekerspad

- Opendeurdag Natuurpunt
- Sanering deelgebied 2
- Weekend AT

Plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker: Zaterdag 16 september
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we mee plantjes verkopen aan Alvo in Rumst.
Komen helpen:
8:30 – 10:00
Ann M. + Jef
10:00 – 11:30
Michel + Eveline
11:30 – 13:00
Els VN. + Hanne

Kunstenaarskring (vraag van Paul De Greef - 0478/88.53.00)
De Kunstkamer 13 is een kunstvereniging waarbij de leden zich toeleggen op schilder- en tekenkunst.
Wij komen wekelijks samen in Home Van der Taelen om te schilderen/tekenen.
Project
Het organiseren van de straattentoonstelling "In Terhagen vertellen de ramen".
Het zou gaan om de Hoogstraat en eventueel de Korte Nieuwstraat.
De bezoekers bewonderen de kunstwerken al wandelend door deze straten.
Liefst zetten we deze activiteit open voor deelname voor alle kunstenaars actief in groot Rumst of omgeving.
Het gaat om kunstwerken (voornamelijk schilderijen en tekeningen) die we bij de bewoners achter hun raam in de
voorgevel hangen/plaatsen. De kunstwerken moeten zichtbaar zijn van op straat.
De ideale periode voor deze activiteit is februari. We denken daarbij aan de periode van 2 februari tot en met 11
februari 2018. Dit betekent dat de kunstwerken belicht moeten worden.
Wij zouden een opening doen in het Hof van Crequi.
Waar staan we nu?
Het gemeentebestuur heeft haar steun toegezegd, vooral logistiek.
Het Hof van Crequi is bereid mee te werken.
Volgende stap.
Het komt er op aan om de bewoners van de betreffende straten warm te maken voor deze activiteit.
Zonder de steun van de buurtbewoners is deze activiteit ONMOGELIJK.
We zouden deur aan deur hierover gaan spreken, uiterlijk in september, om het uit te leggen en hun medewerking
te vragen. We denken dat zij makkelijker hun steun zullen betuigen als er iemand bij is die gekend is in Terhagen.
Vandaar de vraag of iemand van Actief Terhagen mee wil rond gaan.
Zelf zien we dat niet goed zitten.
Beslist wordt dat we Paul De Greef zullen doorverwijzen naar R. Corremans omdat die de straat daar goed kent.
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Ontmoeting op het keibrekerspad: zondag 8 oktober
Jan zorgt voor de aanvraag bij de Schorre en de bestelling van het materiaal
14 tafels ; 40 stoelen ; 1 brandblusser ; 100 bekers ; 3 frigo’s
Koen spreekt een concreet uur af met De Schorre voor ophalen en terugbrengen van het materiaal.
Jan zorgt voor de verzekering.
Koen zorgt voor hout en een gaspitje.
Dit jaar gaan we de eerste maal flyeren, Joeri ontwerpt een flyer (1300 x) en affiche (5x).
Curd zet op de website en maakt een nieuwsbrief
Ann en Bart willen weer pannenkoeken bakken, jaar is er 10 liter deeg verbruikt)
Diane bestelt een frigo bij Aster X
Jan en Bart halen drank en frigo.
Drankverbruik 2015 (wisselvallig weer)
Pannenkoekendeeg 5 l
Wijn rood
1 fles
Cava Rosé
4 fles
Jupiler
3 bak
Cola Light
2 fles
Fanta
5 fles
Water Plat
1 fles

wit
Cava Wit
Cola
Affligem 18 bl + 6 br
Water Bruis

1 fles
12 fles
8 fles
6 fles
0 fles

Weekend Actief Terhagen: 13/10 > 15/10
14 oktober > Bastogne >> 66 bedden
Tot nog toe ingeschreven: (44)
Ann & Omer (vanaf zaterdag)
Jan, Katleen, Wiebe, Hanne
Joeri, Kim, Niels, Fleur
Siska, Bjorn, Eowyn, Rohan
David, Rosie, Zeger, Linde, Ewout
Arnout, Els, Wijnand, Rune
Wim, Martine, Sam, Lukas
Hedwig, Hans
Bart, Ann, Jef, Warre
Koen, Katleen, Lotte, Seppe, Robbe
Bart, Nancy
Curd, Ingrid, Simon, Mirthe
Wie wil mee organiseren ?
Katleen B, Bart V, Ann M, Bart VK, Nancy, Koen, Joeri, Arrnout, Bjorn
Er werd afgesproken op woensdag 27 september.
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Opendeurdag Natuurpunt: zondag 17 september
In het voorjaar hadden we beloofd ons te engageren voor de twee opendeurdagen van natuurpunt.
De eerste opendeurdag is om gekende reden geannuleerd, de tweede vindt plaats op zondag 17 september.
Concreet vraagt Natuurpunt:
7 taarten > Taartenbakkers:

Hedwig(Platte Kaas),
Martine (2 cakes) ,
Rosie (Frangipane + Brownie),
Els VN (eventueel),
Katleen (2)
Eline (2)
Diane E. (1)
Vrijwilligers van 10h en 15h onthaal en parking willen organiseren:
Els VN, Martine, Jan, Katleen, Siska, Eowyn, Diane E., Peter

Intussen heeft Koen ook de rekken geplaatst in de chalet van natuurpunt zodat onze tenten daar droog liggen.

Standpunt / visie “sanering voormalige kleigroeve Terhagen”
Een voorstel van nota werd op de vergadering uitgebreid besproken en iedereen kon zich hierin vinden.
De gemaakte bemerkingen werden na de vergadering in de nota verwerkt.
De volledige nota vind je in bijlage.
Bedoeling is dat we deze ook ter beschikking leggen tijdens onze ontmoeting op de Trage Weg.
Intussen werd van uit de provincie bevestigd dat we zullen worden uitgenodigd op het participatietraject.

Waarheen
17/09
13-15/10

Opendeur Natuurpunt in de Kleiputten
Weekend Actief Terhagen

Volgende vergadering
11 oktober
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Samen met de verenigingen (Traag aan’t spit)
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