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Agenda
- Traag aan’t spit
- Visienota

Rek Nr: 652-8108101-50

Jan, Siska, Katleen, Koen, Joeri, Diane, Curd, Joeri, Arnout, Bart VK,
Patrick
Els , Diane E. , Rosie, Bruno, Nancy, Bart V.

- Gazet
- Opruimactie

- Materiaal
-Rupeltunnels

Traag aan’t spit: 13 januari > actualiteiten
Varken logistiek
Bert besteld het varken in het slachthuis, € 2,5 a € 3 per kg.
Dit moet ‘s morgens om zes uur samen met hem worden opgehaald: Koen
Aansluitend met een aanhangwagen (die van Bart VK) spit ophalen.
Zetten mee op vrijdag de spittent klaar: Arnout, Jan, Joeri, Koen, (Curd)
Aanhangwagens:
Koen via Wim Verhuur: Grote kip
Diane via Wout: Grote kip (tijdig laten weten)
Kruiwagen: Koen
Schop + borstel
Varken bereiding
Varken van 60 kg gevuld met 2 beenhespen van samen 10 kg.
Heeft als voordeel dat we kunnen beginnen snijden zonder het spit er af te halen
5 liter olijfolie ipv arachide olie
Satékruiden: Koen
Beginnen braden om 8h00
Hout

Gesponsord door ‘de houthakker’ ipv ‘Bermaco’
Levering: vrijdagavond 2 a 3m3 eik en beuk.

Op tijd aan denken / kopen
Broodjes 12 cm
Diane
Bestek
Diane
Wc vuil b(z)akjes
Diane
Spiritus
Koen
Check shaving dishes Koen
Paddenstoelen is nog onzeker
Indien we niets kunnen regelen bij Wim Verhuur moeten we een ei leggen:
Huren bij Boels: € 55
Nieuw kopen : € 155
Gas 9 flessen.
Springkasteel
Rijplaten
Promo
Affiche verdeling
Jan
Flyer 650 recto verso: Koen = miniaffiche, Siska = kleurplaat
Flyer ook op website en facebookpagina plaatsen (Joeri+ Curd)
Protonkaarten + eetkaarten (€ 5 + € 10)
Bart VK
Prijskaarten
Bart VK
Wisselbekerprincipe Jan
04-12-17

1/4

www.ActiefTerhagen.be
VERGADERING DD. 20171129

Rek Nr: 652-8108101-50

Borden plaatsen vanaf 24/12 Curd organiseert, eventuele helpers : Bart VK, Arnout, Jan)
Varkenwijzers verlichten met kerstverlichting op batterijen (Dian koopt aan)
Koen / Arnout zorgen voor een niet machine mét nietjes.
3 varkentjes als prijs
Diane
Aanvragen
Gemeente
Verzekering
Geluidsmeter
Sabam
Billijke vergoeding
Radiowagen

ok
niet langer provinciaal, wachten op een alternatief
Jan
Jan
Jan
Jan

Gazet
Sponsors
Artikels

Verdeling

8 1/4 pagina’s (incl. Bont Brothers + Wim verhuur + den houthakker )
3 3/4 pagina’s
1 pagina: Warme welkom
Kleiputten 2 ¾ pagina
Artikels binnen tegen 17 december
Drukken in kleur.
De pagina’s van de kleiputten achteraan2 ondersteboven printen met hoofding van gazet
Gazet in de week tussen Kerst en Nieuw

Materiaal
Kunnen we in het magazijntje oude Colruyt rekken plaatsen > Koen
Spots en percolator zijn bijna terecht
Tenten zijn gecheckt
Ok:
roos, oranje, rood, donkerblauw
Nok:
groen, lichtblauw
Te bestellen: 2 * 2 zijkanten + 2 vijfhoekvormige koppen
Te doen:
Lichtblauwe tent (+ palen) opnieuw markeren
3 grijs/oranje palen moeten opnieuw naar magazijn Natuurpunt.

Opruimactie
Aansluiten bij ‘World Clean up day’ op 15 september 2018 ?

At weekend
Nog niet iedereen heeft betaald

Rupeltunnels
Op vraag van departement vrije tijd (Rik R.) is er een brainstorm georganiseerd met betrokken partijen (gemeente,
toerisme, verenigingen) over de toekomst van de oude steenbakkerij tunnels in de Rupelstreek.
In januari worden de ideeen mee genoemen naar de de Stuurgroep Gebiedsprogramma Rupelstreek
Patrick is hier naar toe geweest als afgevaardigde van Actief Terhagen.
Zie bijlage
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Sanering kleiputten Terhagen_deelgebied 2
Facebook:

Niet veel response

Mails gestuurd:

Burgemeester en alle schepenen = geen reactie
Bosstraat comité heeft akte genomen maar vindt de na bestemming belangrijker ?!?
Milieuraad Boom / Rumst (pas vorige week naar gemaild, Diane neemt dit op in Rumst
Natuurpunt: reeds een consultatieronde gehad, zie verder.
Provincie: we worden uitgenodigd op 18 december van 20h00 tot21h00

Consultatieronde Natuurpunt:
Natuurpunt heeft begin november samen gezeten met de intendant en enkele experts.
Algemeen:
Een open gesprek met mensen die kennis van zaken lijken te hebben.
Bedoeling blijft om de questa te herstellen met 4.5 miljoen m3 grond.
In de grote vijver van Natuurpunt zou mogelijks 300 000 m3 kunnen gestort worden al moet onderzocht worden
in hoeverre dit financieel rendabel is.
Opvullen van de put van Swenden is een optie maar die zou daar (teveel) geld voor vragen.
Deelgebied 2 zou dienen als een buffer tussen de Schorre en het Natuurgebied
De vijver met de bagger in zou behouden blijven ?
Positief:
Van een golfterrein is geen sprake meer.
De aanvoerroute zal waarschijnlijk langs het Molleveld lopen.
Verbreden van de Kapelstraat behoord tot de mogelijkheden
Het belang van de Potgatbeek wordt erkend
Er zou een beheerder worden aangesteld om het gebied nadien te coachen.
Nieuw.
Op vraag van de gemeente loopt de vraag om de Hoogstraat door te trekken naar de Nachtegaalstraat.
Natuurpunt is hier niet gelukkig mee omwille van de nabijgelegen kamsalamandervijver.
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Wandeling NVA en deputé Luk Lemmens
Patrick, Diane, Curd, Katleen en Jan zijn hier naar toe geweest.
Deputé Luc Lemmens liet weten dat hij samen met zijn collega’s het dossier van nabij volgt:
Luk Lemmens NVA Eerste gedeputeerde, algemeen beleid, ruimtelijke ordening, mobiliteit
Rik Rottger
SPA
Leefmilieu, Natuur en landschap,
Jan De Haes
NVA Toerisme, recreatie en groendomeinen
Zowel gedeputeerde Luk Lemmens als Burgemeester Geert Antonio benadrukten dat er nog niets was beslist zelfs
niet hoeveel er gestort zal worden, maar dat er zeker geen tientallen vrachtwagens door ons dorp zouden rijden.
De deputé liet ook verstaan dat er in januari een informatieronde komt.
Waaruit we kunnen afleiden dat er de komende weken nog heel veel beslist zal worden.
Tussen de lijnen kon je wel verstaan dat het wel degelijk de bedoeling is om de putten helemaal te vullen.
Algemeen
Grote opkomst (+ 100 man)
De wandeling op zich was interessant voor wie het gebied nog niet kende.
Wat wij vooral misten was een constructieve discussie na de wandeling.
De drink die werd aangeboden bij de kleitrappers gaf hiertoe weinig of geen gelegenheid.
Consultatieronde Actief Terhagen
We worden dus uitgenodigd op 18 december van 19h30 tot21h00
Hebben al toegezegd : Jan, Luc C., Patrick, Bruno, Curd, Diane M., Joeri, (Arnout,?)
Pers
We gaan voorlopig nog niet naar de pers en wachten de openbare onderzoeken nog af.

Volgende vergadering
20 december om 20h00 in de sporthal
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