Transitie Ekeren : stuurgroep 18 januari 2019
Aanwezig : Erik L, Erik B, John en Paulette, Geertje
Verontschuldigd : Zus, Zeno, Raf
1. Hagelkruispark :
. trekkersvergadering op 31 januari
. Geertje vraagt aan Ludo Van Reusel wanneer het project door het district wordt
goedgekeurd zodat er kan gewerkt en gepland worden
. in februari ook met EVA samenzitten om het soeptuinen‐project mee in te schakelen
2. Hof De Beuken werkdagen :
. Annick zal vermoedelijk ons nieuwe aanspreekpunt worden bij HdB
. Er zal voortaan een jaarplanning voor het budget nodig zijn.
We zullen dus een jaarbudget moeten opmaken.
. de grote baas van het Zorgbedrijf (Dirk…) is niet direct fan van de tuin. (te rommelig)
. werkdagen 2e zaterdag van de maand, behalve wanneer soeptuinen op een vrijdag wordt
gehouden in HdB, dan enkel de vrijdag.

3. Vonken : 26/1
. Transitie zorgt voor warme wijn en pannenkoeken
. Greet zorgt voor de meeste aankopen,
. Erik zorgt voor de aankoop van de (1000) pannenkoeken en bruine suiker (10 kg) + 500
kartonnen bordjes + servietten
. profileren van het kraampje : roll‐up banner
. Transitie Ekeren ‐ bordje aan het kraam (erik of tracé ?)
. opstellen om 16.30 uur : Greet, Erik, Erik,
4. Wereldmeerdaagse :
. er zijn nieuwe panelen en teksten gemaakt voor de wereldmeerdaagse
. Erik zal de panelen fotograferen en verspreiden
. bezetting :
. volledige bezetting is voorzien voor alle dagen
. twee dagen is er enkel één iemand

5. Soeptuinen :
. in aanvang zal de invulling door een diëtiste gebeuren
. 22 februari samenzitten met EVA voor de invulling van het Hagelkruispark
om 13.30u tot 15u
. misschien in aanvang mee werken in Hof de Beuken
. de bak van Tracé misschien overbrengen naar HdB
6. Transitie‐Café : later te bekijken
. eventueel film Human Scale in maart, Sus informeert.
7. Activiteiten in 2019
De activiteiten werden overlopen en goedgekeurd om aan te pakken.
Voorstel ivm transitieplek : waarom geen kleine projecten maken (bv. banken in een straat)

8. Nieuwsbrief :
. mogelijke onderwerpen :
. Wereldmeerdaagse
. Werkdagen Hof De Beuken
. Hagelkruispark
. Film plannen voor plaats 5/3 om 20 u
Vraag van Virginie om teksten aan te leveren.
Eventueel Nieuwjaarsbrief ?
9. Variapunten :
. samenwerking met Transitie Merksem : Erik maakt doodle voor samenkomst
. Film Plannen voor Plaats Brasschaat : 5 maart 20u te verspreiden
. duurzaamheid in Circq@tack : Sus spreekt Raf Van Opdorp aan
. trage wegen : gaan we daar iets voor doen in oktober ?
Terug opnemen op de volgende vergadering.
Erik L. spreekt Guido aan.
10. Volgende vergadering stuurgroep : vrijdag 15 maart 19.30 uur
Ten huize Beckers , bij den beenhouwer.

