Transitie Ekeren Stuurgroep 5 maart 2021
Aanwezig : Erik L en Zus , Greet en Sus, Virginie en Raf, Geertje, John en Paulette, Erik
Verontschuldigd : Zeno
1) Hagelkruispark :

. loopt goed , veel medewerkers
. 12 maart officiële start met het Districtbestuur (namiddag)
. subsidies worden aangediend.
. Geertje doet de betalingen rechtstreeks van de rekening.
. verzekering : in orde gebracht voor zaterdag 6 maart
. voor nieuwe activiteiten zal Geertje/Greet de datum en uren doorgeven.

2) Hof De Beuken :
. volgende werkdag op 13/3
. taken : plantenbakken bekleden
. Geertje heeft kasseien over, die zouden in de tuin kunnen worden gebruikt
De verplaatsing zouden we kunnen doen op de werkdag.
. ivm de beplanting/activiteiten gelden de afspraken van vorige keer :
. beplanting : horen bij Hugo voor viooltjes, pompoenplantjes (Paulette), rabarber,
dille, mierikswortel, venkel, groene asperge
Greet maakt een lijstje met mogelijke planten.
. de bloemenweide is tot hiertoe geen succes : dahlia‐knollen (Geertje) en lelies
gebruiken
. insectentoren zou terug moeten worden opgebouwd (activiteit van maken ?)

3) Duurzaam Ekeren :
. Duurzaam Ekeren : website en verdere acties (Erik)
op de website van Transitie Ekeren verzamelen we de lokale duurzame initiatieven.
. we leggen een lijstje aan van ekerenaars die mee willen denken
. eventueel activiteit op plein Pétillant
. duurzaam ekeren : herstelling van kleding, archtictenbureau kloosterstraat
. nog mee op te nemen : Lindehoeve, EVA repaircafé
. contactpersoon Imker Charles Anthonissen, Kruisboogstraat 27 03/5420611
Erik contacteert voor Duurzaam Ekeren en voor activiteit heropbouw insectentoren
. Machtelt De Schutter als contactpunt voor link Trage Wegen/Schoolroutes
. we zoeken mee naar een plek voor de voedseldepot, liefst met een eigen plek erbij.
Erik hoort na bij het District : gebouw groendienst schoonbroek, jeugdlokaal Ferd. Verbist
Andere mogelijkheid : oud parochiehuis Frans Lenaertsstraat (via Dirk Van Buiten)
oproep via social media

4) Plein Pétillant :
we plannen Plein Pétillant op weekend 6 – 7 en 8 augustus 2021
Erik begint de voorbereiding.
De invulling wordt overlopen (idem als vorige aanvraag).

5) Nieuwsbrief (Virginie)
Virginie maakt skelet op om gezamenlijk input te kunnen zetten op één plek.
Virginie verstuurt de link naar iedereen.
Lentenieuwsbrief : input tegen maandag 15/3, verzenden tegen 21/3
6) Varia :
. Waterwijken in Ekeren : informatiemoment in EVA ? , info in nieuwsbrief,
We laten aan Klimplant weten dat we het mee verder willen opvolgen en zien wat we in
Ekeren kunnen doen.
. Transitie Vlaanderen webinar met Rob Hopkins op 1 april. Iedereen welkom
https://www.facebook.com/events/447013383017647/

7) datum volgende vergadering(en) :

Vrijdag 7 mei om 19.30u (voorstel Tracé, Erik hoort na)

