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Jan, Katleen, Siska, Diane, Joeri, Arnout, Bart V., Ann M., Koen
Els, Bart VK, Nancy, Curd

Agenda
- Terhaagse Feesten

- Activiteit 20 jaar AT

Gazet
Artikels binnen tegen 11 mei
Jan checkt met Gert voor het prijsverschil: volledig zwart/ wit of buitenste pagina in kleur
¾
Welkom
Jan
3/4
Terhagen in de steigers
Bart V.
1/3
Opruimactie
Ann
½
Breydelzonen
Sven
¼
20 jaar AT
Joeri
Indien plaats over de affiche in de gazet opnemen.

Terhaagse Feesten
Sponsors

De lijst werd overlopen:
☺ : we gaan van drie naar vijf hoofdsponsors (affiche aanpassen ?!?)
 : Van veel sponsors hebben we nog geen antwoord of werden nog niet gevraagd.
Deadline sponsors was eind april maar wordt dan toch maar opgeschoven.

Eeststandjes

Penpe (Tibetaans eten) heeft al toegezegd via Rosie.
Vluchtelingen werk (Els)
Filippijns (Els)
Marokkaanse familie (Diane)

Spandoek
Siska en Koen hebben een ontwerp van spandoek gemaakt.
Op de vergadering werd geopperd dat we deze misschien boven straat kunnen hangen.
Jan stelt de vraag officieel aan de gemeente, wordt maandag 7 mei beslist op het college van B&S
Affiche
Voorstel om een tiental blanco affiches op te hangen een week voor we de eigenlijke affiches ophangen
Op de blanco affiches enkel de achtergrond van de Terhaagse Feesten en een QR code.
QR-code > Joeri

Turnkringen en Breydelzonen kids
Siska spreek af met de turnkringen en de BZ voor de invulling van het namiddagprogramma.
Spelletjes
Katleen B. neemt de organisatie op zich
10-05-18
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Materiaal
Koen gaat op zoek naar één diepere spoelbak

1998 – 2018 = 20 jaar Dorpscomité Actief Terhagen
We gaan op de Terhaagse Feesten en op de maandag markt een plantje geven.
Ofwel plakken we een etiket op het plantje ofwel steken we er een vlaggetje in met daarop 20 jaar AT en de
aankondiging van de TD.

Mileuraad: Terhagen = Ingekleurd als kleinstedelijk gebied
Op de laatste milieuraad is Diane te weten gekomen dat heel Terhagen wordt ingekleurd als kleinstedelijk gebied.
Dit zal naar de toekomst toe zeker een serieuze impact hebben op Terhagen.
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/openbare-onderzoeken/prupafbakening-kleinstedelijk-gebied-boom-rumst-te-boom--niel--.html
Openbaar onderzoek van het P-RUP begint op maandag 16 april en loopt tot en met donderdag 14 juni.

Volgende vergadering
Maandag 4 juni om 20h00 in de sporthal

Voor in uw agenda:
02/05/2018
23/06/2018
02/09/2018
15/09/2018
29/09/2018
27/10/2018
5-7/04 2019

10-05-18

Terhagen in de steigers.
Terhaagse Feesten
Ontmoeting op het Keibrekerspad
zwerfvuilactie
Vrouwenweekend
TD 20 jaar
Weekend AT
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