Transitie Ekeren Stuurgroep 15 juni 2018
Aanwezig : Raf en Virginie (bedankt voor de fijne ontvangst), John en Paulette, Geertje, Zus en Greet,
Erik, Sus en Greet
Verontschuldigd : Zeno,
1) Hagelkruispark :
. geertje heeft al een fijn ontwerp voor de eetbare tuin, we maken een plan in
cadeauverpakking : kenmerken eetbaar, esthetisch mooi, in alle seizoen, faseerbaar, weinig
onderhoud, …
. we bezorgen dit ontwerp ter goedkeuring aan District en Groendienst : Geertje maakt dit
klaar tegen eind juli. Alle input te bezorgen tegen eind juli.
. bezoek aan de tuinen in Den Haag : geertje stelt doodle op
2) Plein pétilant :
. erik zorgt voor foto van kader
. erik informeert verder
. doelstelling : geïnteresseerden verzamelen voor transitie die aanspreekbaar zijn voor onze
verdere activiteiten.
3) Sing along :
. Sus organiseert de sing along
. breed verspreiden
. Potluck . Sus vraagt aan Donald voor bestek
. Geertje bakt vier broden
. soep : sus vraagt aan HdB of zij soep willen maken, anders maakt Paulette dit
4) Bankrekening : we gaan bij Argenta, Erik L. neemt aktie naar zijn buurman
5) Wereldmeerdaagse :
. Erik stuurt de vraag van Wereldmeerdaagse door; en we antwoorden voor eind volgende
maand.
6) Soeptuinen :
. augustus : twee aktiviteiten
. uitstap naar het Arboretum , samen met Ellen en Greet 3 augustus
. zoektocht in Veltwijckpark 10 augustus
Paulette informeert
Nagekomen bericht : er zijn geen activiteiten te verzorgen in augustus.
7) Agenda voor de volgende data :
. 11 augustus HdB , 8 september
. soeptuinen gecombineerd met werkdagen met HdB 12/10, 9/11, 7/12 om 13u EVA
. stuurgroep : 3/8 stuurgroep bij Geertje om 19.30u
. EVA rommelmarkt 2 september
8) Volgende nieuwsbrief ; in oktober
9) Datum volgende stuurgroep :
3 augustus om 19.30 uur bij Geertje.

