Transitie Ekeren : stuurgroep verslag zoomvergadering 5/5/2020
Aanwezig : Raf en Virginie, Sus en Greet, Paulette en John, Erik en Zus, Erik, Geertje

. Eetbare tuin Hagelkruis : communicatie om mensen op de hoogte/warm te houden
. De geïnteresseerde trekkers zijn laatst geïnformeerd rond de jaarwisseling
. Geertje stuurt een korte up‐date‐mail om hen warm te houden.

. Hof De Beuken :
. Sus gaat een sing along doen nu woensdag 6/5 om 14.30u
. even waren er kuikentjes, maar nu zijn ze opgegeten (de natuur is hard)
. we gaan we de werkdag laten doorgaan op 16 mei,
Greet informeert bij Annick of dit kan/mag !
. indien ja dan bepaalt Geertje de werkzaamheden

. Plein PétillAnt :
We gaan Plein Pétillant afgelasten in zijn voorziene vorm, we zoeken naar een alternatief.
Alternatieven : . welke zaken kunnen we doen met respect voor de afstand en veiligheid ?
. zondag 2 augustus (alternatieve invulling op korte)
bv. duurzame‐Ekerse‐onder‐rally) , of dansen met hoepels, ….
. zaterdagavond 1 augustus eventueel film in openlucht
Erik bevraagt Dorpsmakers rond dit alternatief, en stelt een mail op om de mensen die zich reeds
hebben geëngageerd te verwittigen van de wijziging.

. Duurzaam Ekeren :
Brainstorm : hoe geraken we aan een 5‐tal Ekerse ondernemende trekkers :
. mensen bij elkaar brengen en het project voorstellen (na de corona‐periode)
. nieuwsbrief : vragen via de nieuwsbrief of via een meer persoonlijke mail
. voorbeeld de Lindehoeve : mits een goede voorbereiding kunnen we een gesprek aangaan
met de boer

. Nieuwsbrief :
. Virginie heeft de aanzet van een aantal ideeën gegeven (zie bijlage bij verslagmail van 5/5)
. aan iedereen om daar een korte tekst, of een interessante link rond te geven

. Variapunten :
Daar zijn we na drie zoomsessies niet meer toe gekomen

. datum volgende vergadering :
dinsdag 9 juni om 20 uur
Erik nodigt uit maar bekijkt wel een alternatief in plaats van Zoom, bv. Praatbox (of Teams)

