Transitie Ekeren Stuurgroep 9 juni 2020.
Aanwezig : Zus en Erik, John en Paulette, Sus en Greet, Geertje en Erik
Verontschuldigd : Virginie en Raf

Els heeft aangegeven dat ze niet meer gaat deelnemen aan de stuurgroep omdat ze er niet
voldoende tijd kan voor vrijmaken. Aan de tuinwerkzaamheden van het Hagelkruispark blijft ze wel
meedoen.
1) onze eetbare tuin Hagelkruispark :
. Geertje heeft een duidelijke uitleg gekregen van Evelien Potters (District).
Evelien gaat het dossier opvolgen en ons trachten op de hoogte te houden wat betreft een
mogelijke timing.
. Geertje gaat Peters en Meters aanschrijven om hen op de hoogte.
. In de herfst zullen we haagplanten bij Erik in de tuin zetten zodat ze wat meer plaats
hebben.

2) Hof De Beuken :
. werkdag 13 juni om 9.30u
werkprioriteiten : de bakken maken, (gereedschap) ,
. Vraag : werkdagen in de week, de werkperiode moet lang genoeg zijn. We kunnen dit best
als een extra dag eens organiseren.

3) Plein PétillAnt :
We blijven in luie broek zitten. En doen dit jaar niets.
Mogelijke ideeën voor later : wandeling met duurzame projecten, film, banken maken.

4) Duurzaam Ekeren :
. bij het verslag zit een korte situering van wat Duurzaam Ekeren zou kunnen inhouden
alsook de planning voor 2020.
. liefhebbers om mee te werken zijn welkom
. we gaan dit jaar op zoek naar een aantal trekkers voor dit project.
. opmerkingen :
. Essen Koopsaam lokale boerenmarktje de moeite om eens een gesprek mee te
organiseren.
. er zijn al wel een aantal initiatieven in Ekeren : laat ons die al eens op de kaart
zetten

5)

Transitie‐Café over “plaats” :

(Virginie)

Wordt volgende keer verder besproken

6)

Variapunten :
. Rommelmarkt EVA gaat niet door
. Geertje is een boek kwijt : Fransje De Waart over Tuinen van Overvloed
. Stockage van Strandstoelen, bar, panelen
Geertje hoort eens bij Ronny na.
Erik hoort bij District

7) Nieuwsbrief :
Wat onthouden we voor de volgende Nieuwsbrief
Wordt Volgende keer besproken

8) Planning volgende stuurgroepvergadering :
. We hebben nog geen datum afgesproken.
. Erik zal hiervoor initiatief nemen.
Misschien is de tijd weer aangebroken om een (corona‐proof)‐brunch‐vergadering/picknick
te organiseren.

