Transitie stuurgroep 4 november

Aanwezig : sus en greet, zus en erik L, john, geertje en erik
Verontschuldigd : zeno

1. Hof De Beuken :
. volgende werkdag is op 19 november, breder aankondigen. Geertje neemt actie.
. werkzaamheden : fruitbomen bedekken, bloemenweide verarmen, compost strooien,
Bakken herstellen en eventueel nieuwe bakken maken; Geertje denkt na over het
materiaal.
Erik L. informeert bij Brecht voor compost.
. vraag : moeten de appelbomen gesnoeid worden ? ja, in het voorjaar . Geertje
contacteert Tom de boomsnoeier. We organiseren een workshop.
. het is onduidelijk of de nieuwe directrice op dezelfde manier kijkt naar de tuin als de
vorige directeur. Geertje en Sus maakt een afspraak met Donald om dit door te
spreken.
. 9 november samenzitten om de creatieve namiddagen met school Bunt te
organiseren. Plaats Bunt . Geertje en Greet gaan er naartoe.

2. Wereldmeerdaagse.
. de bezetting van de stand moet worden ingevuld.
Actie : we spreken persoonlijk ons netwerk aan
. erik B transitie schoten, kapellen en merksem
. geertje : transitie sint-andries, nico en tita
. sus : transitie deurne
. geertje : achterban permacultuurcursus en guy cootemans
. Erik L. Velt Brasschaat, KdG lerarenopleiding
Materiaal : erik L. heeft folder gemaakt , te gebruiken om mensen warm te
maken.
. we organiseren een voorbereidende informatievergadering om de vrijwilligers te
briefen in de week van 23 januari. (niet donderdag of vrijdag) Plaats : EVA of
Ballentines.

3. Resultaten bevraging op de EVA-markt :
. Veltwijckpark : plannen liggen vast , geertje heeft vanuit transitie de suggestie
gedaan om eetbare beplanting te voorzien.
. hagelkruispark :
. na de Wereldmeerdaagse moet het proces starten om tegen eind 2017 een
Ontwerp.

. er is positief op gereageerd na de bevraging tijdens de rommelmarkt
. actie : . reageren naar Ludo/Koen over mogelijke wijziging van plaats in het park.
Geertje stuurt een mail naar Ludo.
. Groot Hagelkruis en Akker en Schoonbroek en Oorderseweg bussen
Geertje telt en Erik print er nog , en dan gaan we bussen.

4. FILMS :
. de film Libertaire wordt op een aantal plaatsen vertoond.
. Geertje heeft dit ‘project’ aangekaart met Annie Joosen voor de samenwerking met
scholen. Eerste reactie was dat het toch maar te bekijken was of dit inpasbaar was in
het jaarprogramma van volgend jaar.
. Sus neemt contact op met de Luc van Lier om te polsen of Transitie Groot Antwerpen
geïnteresseerd is om vanuit het Klappij-circuit iets te doen
. tip ; atubecatcher is een programma om films te downloaden vanuit youtube.

5. Hoekakker :
. Erik L. heeft de infovergaderingen gevolgd.
. Vraag is welke boer geïnteresseerd is om in den Hoekakker iets te doen ?
Maandag 7/11 zoeken we een boer op de bijeenkomst van Stadslandbouw.
. Erik B. neemt contact op met Andre Didden van het buurtcomité.

6. Varia :
. Iedereen Deelt op 26 november :
. transitie Deurne organiseert een moment van samen zingen. Volgende zangstonde
is iedereen uitgenodigd . Sus houdt ons op de hoogte.
. bijenhotel : Erik spreekt af met Peter Pelgrims om het aan Tom de bomensnoeier te
geven.
. Hoplr : gemengde gevoelens rond het nut van dit soort van toepassing. We gaan
hier niet direct op ingaan. We voelen op dit moment niet direct de meerwaarde aan
van dit communicatiemiddel.

7. Volgende datum van de vergadering : vrijdag 16 december om 20 uur bij John

