Transitie Ekeren stuurgroep 7 juli 2021
Aanwezig : Sus en Greet, Erik en Zus, John en Paulette, Geertje, Raf en Virginie (bedankt voor de
ontvangst) en Erik

1. Hof De Beuken :
. Johan De Muynck (baas Zorgbedrijf) spreekt de nieuwe verantwoordelijke van HdB aan
over onze vragen (financieel en betrokkenheid) over de tuin.
. volgende werkdag : zaterdag 10/7 (John en Erik)
Zaterdag 31 juli (iedereen die kan)

2. Hagelkruispark :
. “wij zijn goed bezig”
. voor de werkzaamheden is er af en toe een kar nodig en deze is niet altijd even vlot te
vinden. Drie alternatieven worden aangebracht, in deze volgorde :
. de ‘pool’ van karbezitters aanspreken
. een kar huren ( bij AA Jooken – Kapelsesteenweg kost dit 15 euro/dag)
. zelf een degelijke tweedehandskar aanschaffen, maar waar stockeren we die.
. op 20 juli om 19.30u ontmoetingsfeest voor de vrijwilligers
. woensdag 15 september : openingsfeest, iedereen welkom
. groepswerking: er zijn mogelijkheden om ons te laten bijstaan betreffende de werking en
activering van de groep (bv. door Avansa, …) . Mogelijks is dit ook subsidieerbaar door de
stad. Verdere informatie te bekomen via Greet Heylen.
. Hagelkruispark meer prominent vermelden op onze website (Erik L.)

3. Tomatenevent Hugo D’Hooghe op 5 september (Sint-Michielscollege Brasschaat)
. we zouden eventueel de toog kunnen doen (met een mogelijke financiële opbrengst)
. op dat moment is het ook EVA-rommelmarkt
. we willen wel bekijken of we in afwisselende ploegen de twee evenementen kunnen doen.
. nagekomen bericht : Hugo heeft al een andere vereniging die de toog gaat doen.
Erik informeert bij Hugo of onze hulp nog nodig is.

4. Plein Pétillant :
. we komen in de laatste rechte lijn voor de voorbereidingen.
. Volgende acties worden afgesproken :
. bussen van flyers : Erik maakt verdeling te bussen straten en verdeeld de flyers
. voor de windveiligheid van de tenten kopen we zandzakken aan (Erik B)
. Paulette kijkt voor koffiethermossen bij EVA
. Virginie zal weer mocktails maken

. Erik B zorgt voor home-made Ice Tea
. Greet vraagt aan fietsenmaker of hij wil meewerken
. Kinderanimatie : Geertje heeft dit afgesproken met Ellen
. voor eten gaan we voor quiche met sla en tomaat (Geertje pakt dit vast)
Erik B laat weten hoeveel pizza’s we hadden in 2019.
. Sus ontfermt zich verder over het muzikale gedeelte (optredens en sing along)
Nog uit te zoeken : wat zijn de corona-regels betreffende sing along
. Bier wordt weer betrokken van De Legende (Kapellen), eventueel nahoren bij
Ekershof naar Ekerse bieren.
. Caravan kunnen we gebruiken van Myriam (Transitie Vlaanderen).
. Erik L. bekijkt nog of we hierin een composttoilet kunnen installeren.
. We maken een apart standje met info over de Pluktuin Hagelkruispark
. Op de werkdag HdB van 31 juli maken we een stand van zaken op en maken we nog verdere
Afspraken.

5. Nieuwsbrief :
. Virginie maakt een nieuwsbrief over Plein Pétillant.

6. Volgende samenkomst :
. we spreken af op 31 juli bij de werkdag van Hof De Beuken.

