Transitie Ekeren verslag stuurgroep 17 april 2015
Aanwezig : Sus en Greet, Geertje, John, Erik L. en Zus en Erik
Verontschuldigd : Zeno
1. Hof De Beuken:
. er zijn heel wat werkzaamheden gebeurd in de voorbije werkdagen
. we plannen de volgende werkdagen in : (telkens van 9.30u -12.30u)
2 mei
13 juni (deze wordt geschrapt want we gaan naar Yggdrasil)
27 juni
. Geertje hoort na bij Julien of deze data passen, indien ja dan melden we dit op de website.
. we maken ook een plan van HDB met aanduiding van de plantplaatsen.
2. Milieuplatform
. voor ons voorstel om op de Lentepoets in Ekeren eetbare gevelplanten als geschenk te
geven was het net iets te kort dag. Bovendien dient zoiets voor gans Antwerpen te gelden.
Opsinjoren wil wel met ons in gesprek gaan om te kijken wat we samen kunnen realiseren.
Erik B. legt een afpraak vast met Opsinjoren.
. Dag van het Park : 31 mei 2015
. Erik hoort na bij Natuurpunt of ze ons kunnen helpen bij de voorbereiding van onze
‘zoektocht naar eetbare planten in het Park’. Indien niet dan organiseren we het zelf.
Op 19 mei om 10.30u zullen Erik L., Geertje en Greet in het park bekijken welke eetbare
planten we kunnen gebruiken in onze zoektocht.
. Erik vraagt op voorhand het plan op van het park aan Gerben van de Groendienst.
Nagekomen bericht : Natuurpunt kan ons niet helpen en we zullen het zelf moeten
voorbereiden.
3. Transitie-Café : 29 mei thema “ Voedseloverschotten “
. Transitie-Café in samenwerking met EVA. Eva zorgt voor de organisatie.
. Wij verspreiden dit evenement naar onze achterban.
. John vraagt aan Catherine Evrard hoe de link kan gelegd worden naar wat wij als burgers
kunnen doen.
. Erik B. maakt een affiche voor verspreiding, zowel digitaal als om op te hangen.
. Sus en Erik B. zullen den toog mee doen op 29 mei.
. ter info : 2 interessante adressen
HNGRY http://www.hngry.be/
HelloFresh https://www.hellofresh.be/?gclid=COva4fvzt8UCFaoBwwodEZAAYw
4. Communicatie
. website : Erik L. past het netwerkplan aan
. Mogelijke onderwerpen voor de Nieuwsbrief :
Hof De Beuken (verwijzen naar de website) + data werkdagen
Transitie-Café op 29 mei ivm Voedseloverschotten
Vraag voor interesse in compostworkshop
Dag van het Park op 31 mei

5. Toekomstige planning :
2 mei
22 mei
29 mei
31 mei
13 juni

werkdag Hof De Beuken (van 9.30u tot 12.30u)
stuurgroep bij John 20.30 u
Transitie-Café om 20 u thema “Voedseloverschotten”
Dag van het Park ; infostand transitie
uitstap naar Yggdrasil (voormiddag)

6 september

Eva Rommelmarkt : infostand Transitie

Najaar

Transitie-Café over Energie (Erik L.)
Transitie-Café over Geld (Erik B.)
Film
(Sus)

6. Volgende stuurgroep : vrijdag 22 mei om 20.30u bij John

