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Vergadering AT
AGENDA

Terhaagse Feesten
Bekommernissennota
Uitstap
Gazet
Aanwezigen : Jan, Bart,VK, Bart V., David, Els, Arnout, Diane, Koen, Nancy
Actief Terhagen verontschuldigd: Katleen, Rosie, Wim, Joeri, Eveline, Michel

Verontschuldigd: Katleen, Rosie, Wim, Joeri, Eveline, Michel
Terhaagse Feesten
- Twee bands in de running
 VC De Gies 675 € (normale prijs € 735) > Vastgelegd
 Generation Alpha Geert Minten - 0498 94 54 03 1000 euro (normale prijs 150 €)
-

Via de Terhaagse Gazet zullen we ook andere straten warm maken voor de Warmste straat.

Bekommernissennota
- Half mei vertrokken
- Reminder gestuurd naar
 Geert VDA: nog geen antwoord
 Geert Antonio: nog niet op college B&S geweest
Wandelnetwerk kleiputten (vergadering dd 20160830)
Tot nog toe geen enkele reactie mbt de beloofde actiepunten:
- TR: Verlenging Trage Weg: heeft laten weten dat zij dit mee opneemt in haar dossier.
- De Shorre: Contact met Sport Vlaanderen om na te gaan of een officiële route mogelijk is
- De Shorre: Contact opnemen met Peter van Hoey (verantwoordelijke MTB paden)
- De Schorre: Infoborden plaatsen
- De Schorre: Communiceren over evenmenten
- De Schorre: Trappen aan Nachtegaalstraat > hoe aanpakken
- TPA: Volgbaarheid knooppunten checken
- RLRL: Trappen aan hoogste punt: bedekken : centen zoeken met partners
- TPA: Wie doet onderhoud Keibrekerspad
Uitstap gaat door op 20 mei.
- Jan stelt een doodle op om te checken wie er die dag effectief allemaal mee kan.
- 8 reacties, vijf tegen drie liever met kinderen
- Ideeën:
 Wandeling Verdronken land van Saeftinge
 Escape game
 Limburg --> steenkoolmijn museum en iets leuks met kinderen
 C-Mine
 stadsbezoek met een culturele inslag en iets lekker gaan eten
 Fietsdropping met verschillende afstanden
 Geanimeerde stadswandeling
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11.11.11
- Een heleboel Terhaagse sympathieke dames zijn al maanden in de weer met de organisatie van
een schitterende jubileum editie. Er is voor de heren ook wat trek en sleur werk voorzien.
De Root
- 25 maart gaan we met Actief Terhagen eten in De Root.
- We spreken af om 18h00 in Terhagen, Jan stelt een doodle op.
Gazet
- Sponsors = 9 1/4 pagina’s
 ¼ pagina = 27
>>
 ½ pagina = 4
>>
-

7 pagina (Extra sponsors: Wim verhuur + Bermaco)
2 pagina’s

Artikels = 3 3/4 pagina’s (Dus 1 tussensteekblad)
 1 pahina: kinderkleurpagina (Tussensteekblad: Kleurwedstrijd voor Traag aan’t spit)
 Inkleurde tekening aan de raam hangen geeft kans op een prijs
 Tekening mee nemen naar Traag aan’t spit geeft kans op een prijs
 1 pagina: Warme welkom
 ½ pagina: eigen werking in de kijker zetten
 ½ pagina Grondverzet <> PVA pad <> Golfterrein
 ¾ pagina …

Waarheen
- 5-6/11
- 25/03
- 20/5

Boekenverkoop 11.11.11:
Eten in De Root
Uitstap

Volgende vergadering
- Woensdag 23/11 om 20h00 in de Sporthal.
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