
 

Beste, 

Met onze nieuwsbrief willen we iedereen op de hoogte brengen van alle nieuwtjes en 
nuttige info binnen onze groep. De voorstellen die we in de gemeenteraad of in een van 
de verschillende gemeentelijke adviesraden hebben gelanceerd, verdedigd of afgekeurd. 
Nieuwtjes waar we als groenen iets over te vertellen hebben zullen aan bod komen. 
Tevens vind je hier een opsomming van aankomende activiteiten.

 

 

Er zit terug leven in het Geboortebos 

 

De voorbije weken was er opluchting in verband met het geboortebos. Voor de 
zomer leek het alsof slechts een 10% van de aanplant een tweede zomer zou 
overleven. In een ultieme poging om het bos te redden werd ervoor gekozen 
om het gras niet te maaien en lang te laten. Het lang gras moest de bodem 
deze zomer tegen uitdroging beschermen. Zeker in combinatie met de 
boompjes die al gestorven waren en deze die het moeilijk hadden gaf dit een 
troosteloos uitzicht. Maar deze werkwijze heeft wel gewerkt. Honderden bomen 
hebben het uiteindelijk toch gehaald. En ja, toegegeven het heeft er inderdaad 
één zomer niet uitgezien. Maar doe gerust een bezoekje en oordeel zelf of dit 
het visueel ongemak waard was.  

Adoptiebos voor kerstbomen 

 

Schepen Bob D'Haeseleer gaat de komende weken aan de slag om een 
oplossing te vinden voor de vele kerstbomen die elk jaar in het containerpark, 



versnipperaar of op de brandstapel terechtkomen. Op de gemeenteraad werd 
deze vraag gesteld door N-VA- raadslid Hilde Lampaert. "Goeie ideeën zijn 
geen monopolie van de meerderheid. De meest logische partners om dit uit te 
voeren lijken Pro Natura en de Kringwinkel. We zitten deze week met hen 
samen om het dit jaar nog proberen uit te werken." 

 

 

24 uur fietsmarathon 

Groen Eeklo reed mee met de 24u Fietsmarathon georganiseerd door de 
Eeklose Kilometervreters. De groene fietsers gaven het beste van zichzelf om 
een uur op rollen te fietsen tvv Kom op tegen Kanker. Het werd een geslaagde 
editie met veel zweet en veel sfeer. Bedankt aan iedereen die zijn steentje 
heeft bijgedragen. 

Groen Eeklo is volgend jaar ook weer van de partij! Goesting om mee te doen? 
Begin alvast te trainen! 

Nog zin in een andere sportieve escapade ten voordele van kankeronderzoek 
en kankerbehandeling? Check dan de actie Levensloop.  

 

 

De Kleine Helden: Eerste Freinetschool van het Meetjesland 

opent haar deuren in 2020 in... Eeklo! 

Fantastisch! De eerste Freinetschool in het Meetjesland zal op 1 september 
2020 haar deuren openen in Eeklo! Onder de naam "De Kleine Helden" 
sloegen verschillende Eeklose leerkrachten en ouders de handen in elkaar om 
te werken aan een alternatief onderwijsmodel. Hier zal niet zozeer het 
studieboek centraal staan, maar worden de interesses van het kind zelf in de 
spotlight geplaatst. Het vinden van een geschikte locatie was een moeilijke 
zoektocht. Ook met de stad probeerden we verschillende pistes uit, maar dit 
bleek niet evident.  
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We vinden het dan ook fijn dat deze enthousiaste Eeklonaren eindelijk een plek 
hebben gevonden. Freinetschool De Kleine Helden vond zijn stekje in de 
Boelare, niet zo heel ver van onze schepen van onderwijs. Er ligt wel nog wat 
werk op de plank. De organisatie is nog op zoek naar 25.000 euro startkapitaal 
en minstens vijftig leerlingen om in 2020 van start te kunnen gaan. Misschien 
kan jij een handje helpen? 
Info kan je vinden op www.dekleinehelden.be.  

 

 

Zeg het met muziek: Eekloos talent welkom op de popraad!   

Op 4 december organiseren stad Eeklo, N9, Jeugdhuis De Route en CC De 
Herbakker samen met Poppunt de eerste Popraad in Eeklo. Iedere lokale 
artiest is om 19u30 welkom in de N9 fabriek om in gesprek te gaan over alle 
wensen, dromen en ideeën die heersen in de Eeklose muziekscène. Een 
ijzersterk muziekbeleid, dat maak je samen! 
 
Vergeet zeker niet vooraf de enquête in te vullen. Deze kan je terugvinden 
opwww.ccdeherbakker.be of op het facebook-event 'popraad Eeklo'.  

 

 

Een dringende en "warme" oproep. 

"Een paar drukwaterkraantjes voor een vierhonderdtal dakloze mensen 
waaronder een tiental jonge kinderen. Geen douche. Geen toilet. Bijna geen 
tenten. Nat hout, waardoor een vuurtje maken een alhaast onmogelijke 
opdracht is. Slapen doe je op een koude, harde ondergrond. Er is keuze uit 
beton of natte bosgrond. De overlevingsmiddelen zijn schaars.... en zo kunnen 
we nog even doorgaan" (een getuigenis van iemand die zich met hart en ziel 
inzet voor de vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Grand-Synthe te 
Duinkerke). 
Leven en overleven. Er is dringend nood aan dekens, slaapzakken, warme 
schoenen en nood aan thee, suiker, dadels, noten, tandpasta, tandenborstels, 
zeep.....Alle kleine beetjes helpen. 
De deur van Ilse Vromman staat open voor jullie giften! Met dank.  
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Nieuwjaarsreceptie en kaaslunch GROEN Eeklo - 5/1/2020 

Naar jaarlijks traditie gaat de nieuwjaarsreceptie Van GROEN Eeklo door in 
Wijkcentrum De Kring. 
 
Wanneer : zondag 5 januari vanaf 11u00 Gast : Mieke Schauvliege - Vlaams 
parlementslid 

Aansluitend op de receptie voorzien we een kaas- met wijn-lunch om het jaar 
stevig en sfeervol in te zetten. We vragen hiervoor een bijdrage van 10 euro per 
persoon (ter plaatse te betalen). Kinderen beneden de 12 jaar mogen gratis 
aanschuiven ; we voorzien een sociaal tarief van 5 euro voor mensen met een 
beperkt (vervangings)inkomen. 
 
Inschrijven tegen vrijdag 27 december 2019 bij inge_rutsaert@hotmail.com  

 

 

GEZOCHT : Helpende handen voor Nieuwjaarsreceptie 

Voor de nieuwjaarsreceptie die doorgaat op zondag 5 januari, zijn we op zoek 
naar helpers voor verschillende taken: zaal schikken, bereiding hapjes, 
uitschenken en rondgaan dranken en hapjes, "den afwas", opruimen, ... Vele 
handen maken licht werk. 
 
Wie wil een handje toesteken? Graag je naam doorgeven 
aan Eline_bultinck@hotmail.com.  

 

 

29 november: Toogpraat Racisme (org. Jong Groen Eeklo) om 19u30 in Café 
Pingouin 
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14 december: Clipreleaese Fleur Foré  tvv Warmste Weeklo 

21-22 december: Band of Brothers meets Mae Black met Matyas Blanckaert 
tvv warmste Weeklo 

24 december: bekendmaking opbrengst Warmste Weeklo om 18u op de Markt 
van Eeklo 

4 januari: nieuwjaarsreceptie voor de burgers van Eeklo (org. Stad Eeklo) 

5 januari: nieuwjaarsreceptie en kaaslunch Groen Eeklo vanaf 11u 

Wijkcentrum De Kring 

10 januari: Provinciale ledenvergadering Groen Oost-Vlaanderen 

19 januari: Nieuwjaarsbrunch Groen Evergem 

28 januari: 10 jaar Oikos - the new economics (org. Groen) 

 

 

Heb je ideeën of suggesties, weet je van een evenement of actie dat in de 
kijker zou kunnen gezet worden, geef het ons door. Wij bekijken of het in een 
volgende nieuwsbrief kan opgenomen worden. 

Emailen kan naar: info@groeneeklo.be.  

Weet je iemand die onze maandelijkse nieuwsbrief ook zou willen ontvangen, dan kan je 
verwijzen naar onze website voor het achterlaten van emailgegevens. 
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