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Rek Nr: 652-8108101-50

Jan, Els, Diane, Koen, Katleen, Curd, Luc, Katleen B., Ann, Bart V., Bart
VK, Nancy, Patricck, Sven, Arnout, Els M.
Arnout, Joeri

Agenda
- Traag aan’t spit
- Visienota
- Gazet

- Project Rupelkklei
- Materiaal
- 20 jaar AT

-

Kermissubsidies

Traag aan’t spit: 13 januari > actualiteiten
Varken logistiek
Bert bestelt het varken in het slachthuis, € 2,5 a € 3 per kg.
Dit moet ‘s morgens om zes uur samen met hem worden opgehaald: Koen of Wout
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
Wout: Grote kip (niet nodig)
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 eraf 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.

Coördinatie varkentjestent: 2 personen:

Koen, Joeri

Coördinatie turnzaal: Els M
Coördinatie tenten koer + afdak:

Bart Vierbergen

Coördinatie kassa (17h00!):

Diane

Op tijd aan denken / kopen
Broodjes 12 cm
Bestek
Wc vuil b(z)akjes
Spiritus
Check shaving dishes
Paddenstoelen
Gas 9 flessen.
Springkasteel
Rijplaten
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Promo
Affiche verdeling
Jan
Flyers ook bussen de week voordien bussen
1300 flyers = +/- € 70
Flyer ook op website en facebookpagina plaatsen (Joeri+ Curd)
Protonkaarten + eetkaarten (€ 5 + € 10)
Bart VK
Prijskaarten
Bart VK
Wisselbekerprincipe Jan
Borden plaatsen vanaf 24/12 Curd organiseert, eventuele helpers : Bart VK, Arnout, Jan)
Varkenwijzers verlichten met kerstverlichting op batterijen (Diane koopt aan)
Koen / Arnout zorgen voor een niet machine mét nietjes.
3 varkentjes als prijs
Diane
Aanvragen
Gemeente
Verzekering
Geluidsmeter
Sabam
Billijke vergoeding
Radiowagen

Jan
ok
Nu Vlaams, ok
Jan
Jan
ok
Jan
Jan

AT neemt de kosten van promo; gas en varken op zich.

Gazet
Verdeling
Wie

Gazet in de week tussen Kerst en Nieuw
Jan, Curd, Luc, Nancy, Bart&Ann

Materiaal
Kunnen we in het magazijntje oude Colruyt rekken plaatsen > Koen
Spots en percolator en taffellakens zijn terecht
Tenten zijn gecheckt
Nok:
groen, lichtblauw, zeilen zijn binnen gekomen
Te doen:
Lichtblauwe tent (+ palen) + groene tent opnieuw markeren

At weekend
Nog niet iedereen heeft betaald

Subsidies
Kermissubsidie
= nog niet gestort (werden 27 december gestort)
Dorpscomité subsidie = nog niet gestort (werden 5 januari gestort)
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Sanering kleiputten Terhagen_deelgebied 2
Consultatieronde Actief Terhagen
18 december van 20h00 tot22h00
Aanwezigen : AT
Jan, Luc C., Patrick, Bruno, Curd, Diane M., Joeri, Arnout, Bart V
Provincie
Rik Röttger, Jan Weverbergh
Belangrijkste onzekerheden
Mate van opvulling hangt af van
Maximaal indien gronden via BAM (98% zeker)
??? Indien gronden moeten worden aangekocht
Waterhuishouding (nog geen zicht op, maakt deel uit van MER)
Vast staat:
Opvulling ten vroegste 2020
Gesprekken met Wienerberger stopgezet, aanvoer via (mobiele) kade aan Polder
Huidige vervuiling van effluent water wordt nog gecheckt.
Nabestemming
Zoveel mogelijk verankeren door een groot maatschappelijk draagvlak te creëren
Actief Terhagen ijvert (bovenop de punten vermeld in de nota) voor
Check vervuiling gronden waarvan provincie geen eigenaar is.
Creëren van een kunstmatig geaccidenteerd terrein
Afsluiten terrein voor gemotoriseerd verkeer.
Creëren van duidelijke toegangen.
Het gebied vooral vanuit de Schorre promoten als wandel/fiets gebied
Beheerder van het terrein.
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Project Rupelklei
Raadscommissie op dinsdag 19 december
Aanwezigen voor Actief Terhagen: Jan, Diane, Els M., Bart VK. Bart V., Bruno K., Paula
Cultureel centrum + Polyvalente ruimte in park Terhagen
Vervanging van het bestaande museum Rupelklei en deels vervanging van functionaliteiten Dorpshuis
Eerste verdiep = Onthaal
Verbinding met de dijk
Fietsparking
Cafetaria
Permanente tentoonstelling
Gelijkvloers
Foyer / Polyvalente zaal van 17x22 meter met tijdelijke tentoonstellingsruimte
Podiumzaal met vaste tribune, 160 a 190 zitplaatsen
vestiaire
Keuken
Sanitair
3 vergaderlokalen voor 25 personen
Terras

Min
In het nieuwe centrum is geen plaats voor turnkring jeugdbeweging, sportvereniging, BKO.
Grotere evenementen kunnen er niet door gaan (bvb harmonieorkest Breydelzonen)
Nauwelijks overleg vooraf gepleegd met de verenigingen van Terhagen
Politiek draagvlak is zoek.
Er zou een toeleveranciersweg in het park moeten worden aangelegd, weliswaar aan de zijkant.
Het is niet gezegd dat de verenigingen het alternatief krijgen dat ze wensen
Bvb
Turnkring in zaal Volkshuis ?
Chiro lokalen op tennisvelden en BKO naast sporthal > parking !?
Plus
Dorpshuis zal niet worden afgebroken zolang de verenigingen geen nieuwe stek hebben.
Het museum zal hedendaags worden en alzo meer bezoekers trekken.
Positieve uitstraling voor ons dorp
Parking op terrein oud containerpark.
Verenging Rumesta gaat mee het museum uitbaten.
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Plus/Min
Prijs: € 3 000 000
Nog onzekerheid of het centrum optimaal zal kunnen benut worden en wie dat zal aansturen.
Onzeker hoe sterk het aanzuigeffect zal zijn van het vernieuwde museum.
Onzeker of er rekening is gehouden met eventuele plannen van andere gemeenten.
Na afbraak van de turnzaal is voor ons nog onduidelijk hoe het plein dan wordt gezien ?
Turnkringen zullen nauw moeten samenwerken/versmelten…
TIMING
20/12/2017:
22/12/2017:
25/01/2018:
26/01/2018:

Adviesraad
Buitengewone algemene vergadering
Gemeenteraad
Raad van bestuur Autonoom Gemeente Bedrijf

Jan. 2018
Mei 2018
Aug. 2018
Sept. 2018

Informeren verschillende raden + bouwaanvraag
Publicatie dossier
Gunning
Eerste steenlegging

Natuurpunt
Openstelling van de wandelroute in het natuurgebied Kleiputten Terhagen op zondag 15 april 2018 van 8h30 tot
18h00. Net zoals tijdens de eerste opendeurdag op zondag 17 september 2017 hopen ze op de hulp van enkele
vrijwilligers van AT te om alles in goede banen te leiden.

1998 – 2018 = 20 jaar Dorpscomité Actief Terhagen
Actief Terhagen blaast dit jaar als dorpscomité 20 kaarsjes uit.
Distillaat van onze brainstorm om dit in de kijker te zetten is:
Ballon 20 jaar op Traag aan’t spit.
Wijnproefavond organiseren in samenwerking met Oxfam en een volksverteller (Arnold Van De Voorde
?). Sponsors ook uitnodigen.

Datum jaarvergadering
31/01/2018

Volgende vergadering
31/01/2018
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