Transitie Ekeren Stuurgroep 16 december 2016
Aanwezig : Sus en Greet, Geertje, Zus en Erik, John en Paulette, Erik, Virginie en Raf,
Verontschuldigd : Zeno
1. Hof De Beuken :
. zienswijze directrice : Geertje heeft met Donald gesproken, Donald gaat spreken met
de directrice (vooral over de financiële kant)
. volgende werkdag : iedereen vult de doodle in van Annick 28/11
. workshop fruitsnoeien :
Tom Van Steen wil graag een demonstratie geven : zaterdag 25 maart 10 uur
(tweede keuze 18 maart ) Geert spreekt af met Tom
Uit te nodigen : onszelf, facebook, flyer maken
. creatieve namiddag Bund
. probleem : HdB reageert niet op mails , Greet gaat met Annick spreken
. volgende data : 27/1, (17/2) , 24/3, 28/4, 2/6
2. Wereldmeerdaagse :
. invulling bezetting : . de verdere invulling wordt besproken
. Erik stuurt de link door met de verder ingevulde bezetting
. doorgeven van gegevens aan de organisatie: Erik stuurt de mail rond
. voorbereidende infoavond : voorstel 17 januari 20 uur
John boekt bij EVA, (alternatief Ballentines , Greet hoort na)
. 2/2 opbouw van de stand
. 5/2 20 uur briefing in Brasschaat (ruiterhal)
3. Hoekakker :
. Erik schetst de stand van zaken , wordt vervolgd
. bezoek aan Andernach op 8 en 9 april (ongeveer 10 a 12 mensen) Erik geeft dit
door
4. Films in de Klappei : Sus spreekt Greet Heylen aan.
5. Varia :
. Hagelkruispark : tijdelijke parking dreigt permanent te worden.
Ondertussen hebben we al buurtbewoners aangesproken.
Twee acties : . de busronde gaat verder (erik telt de adressen en drukt de
bijkomende uitnodiging)
. aan de reeds geinteresseerden sturen we een mail met de
verwittiging dat er onduidelijkheid is over de timing.

6. Datum volgende stuurgroep :
15 januari 2017 brunch om 11 uur ten huize Zus en Erik.
Iedereen brengt wat mee.

