Transitie Ekeren stuurgroep 6 maart 2020
Aanwezig :
Verontschuldigd :
1. eetbare tuin Hagelkruispark :
. We wachten tot de handtekening op papier staat. Hopelijk is dit eerstdaags.
2. Hof De Beuken :
. werkdag 14 maart , Geertje zal het programma bezorgen
. werkdagen in de week :
in de warme maanden gaan we dit opnemen
werkdag in combinatie met pot-luck en sing along
Geertje bespreekt met Annick
. Geertje hoort na bij Willy Ibens of er nog palen zijn
. Geertje hoort nog na bij HdB voor het budget
3. Transitie-Café 20 maart om 20u : Compost
. vindt plaats in Eva
. in samenwerking met Vlako
. afspraak om 19.15u ter plaatse voor de voorbereiding
. Geertje maakt appelcake
4. Artsen voor Duurzaamheid lezing 12 maart :
. Geertje meldt dit aan de trekkers van het Hagelkruispark.
. Erikken zorgen voor Transitiebanner en folders
5. Plein PétillAnt :
. evenementaanvraag is gedaan, gesprek met Dorpsmakers voor subsidies op 10/3
. meer open inrichting van de plein opstelling nastreven
. materiaal tenten : geertje hoort na bij Joris , Els kan eventueel bij de scouts horen
. film of toneel of poppenkas :
. Geertje hoort na bij poppenkast-mens en verhalenmens
. Erik L hoort na voor de filminstallatie, kan dit als het nog wat licht is (bv. vanaf 21
uur)
. geluidsman: Erik B. vraagt aan JP Van den Eynde (indien hij niet kan, via Geertje voor
jongeman van Ekerse theaterzaal)
. muziek : Sus organiseert , nog op zoek naar geschikte bands.
. Erik L. maakt composttoilet (met hulp van ons allemaal)

. Geertje vraagt aan man van Nicole van den Bosch ivm stiltesessie
. Erik L nodigt Alfred Laseure voor kennismaking (Koreaanse krijgskunst)
. Erik B polst bij Donald voor Tai-chi sessie
. idee : blote voetenpad op het plein (eventueel voor later)
. dans ? hoe krijgen we mensen aan het dansen. Eventueel in samenwerking met dansclub
6. Transitie-Café over “plaats” :
. vergroening van Ekeren met Andernach als voorbeeld
. eventueel in samenwerking met vrienden van Andernach.
. Virginie trekt, komt terug op volgende vergadering

7. Variapunten : geen

. Nieuwsbrief : wat onthouden voor de nieuwsbrief
. verslagje werkdag, kabouters maken,

. Planning volgende vergadering : 15 april om 19:30u bij Sus en Greet
Dit wordt ook onze AV : Geertje bezorgt de inkomsten en uitgaven voor het hagelkruispark.

