
 

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. 

 

 

Gemeenteraad live te volgen 

De voorbije gemeenteraad was er een met een primeur. Je kon 

voor het eerst de gemeenteraad bijwonen vanuit je luie zetel of 

caféstoel. In samenwerking met AVS was de gehele 

gemeenteraad te volgen via het YouTube-kanaal van Stad 

Eeklo.  

Heb je de uitzending gemist, geen nood. De opname is terug te 

vinden op eeklo.be/tv opgesplitst per agenda punt. 

Twee sterke vrouwen naar de verkiezingen 

Isaura Calsyn (24) en Femke Van Durme (18) zullen Groen 

Eeklo vertegenwoordigen bij de verkiezingen in mei. Zij zullen 

allebei op de Vlaamse lijst van Groen staan. 

https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=qlGnWSkhpK_H0B1LPpNhuQ-I_OWNGR_mHYJ-kGqXnxs&e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief02&n=1&test_email=1


Isaura staat op een mooie tweede lijstduwersplaats op de 

Vlaamse lijst (26ste plaats). “Een hele eer en erkenning voor het 

goede werk dat we de voorbije tijd met Eeklo hebben verzet”.  

Femke staat op de 15de plaats van de opvolgers voor de 

Vlaamse verkiezingen. “We hebben de voorbije weken, 

maanden gezien hoe een klimaatgeneratie is opgestaan. Ik wil 

hun stem vertegenwoordigen.”  

Lees meer > 

 

 

Campagneteam 

Naar aanloop van de verkiezingen op 26 mei, hebben wij ook 

een campagneteam gevormd. Onder leiding van Jonas Deilgat, 

zullen Isaura Calsyn en Femke Van Durme, ondersteunt door 

Bob D'Haeseleer, Maarten De Coninck en Petra Wille, de 

strategie en activiteiten uitwerken voor de verkiezingscampagne 

van onze eigen lokale kandidaten en ondersteuning geven aan 

de nationale campagne. Voor de praktische uitwerken, willen ze 

graag een beroep doen op jullie hulp. Ben je bereid om de 

handen uit de mouwen te steken voor het verdelen van 

verkiezingspropaganda, plaatsen van tuinborden, plakken van 

affiches en zoveel meer, laat het ons weten. 

Groene Pluim 

Een warme oproep van onze werkgroep activiteiten! 

https://www.groeneeklo.be/twee_sterke_vrouwen_naar_de_verkiezingen?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief02&n=2&test_email=1
https://www.groeneeklo.be/help_mee?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief02&n=3&test_email=1


Op 19 mei is het weer sympathisantendag en gaan we opnieuw 

een Groene Pluim uitreiken aan een Eeklonaar die zijn of haar 

steentje bijdraagt aan onze stad, planeet of onze Eeklose 

samenleving.  En wie die Groene Pluim krijgt dat bepalen we 

samen! 

Weet je een persoon, organisatie of bedrijf uit Eeklo dat zich 

inzet voor sociaal-ecologische projecten, het milieu, 

duurzaamheid, energievriendelijkheid, etc. en waarvan je denkt 

dat die de Groen Pluim verdient?  Stuur dan gerust een berichtje 

vóór 8 april naar Inge Rutsaert via e-

mail inge_rutsaert@hotmail.com.   

Op de volgende ledenvergadering zal de laureaat worden 

verkozen. 

 

 

Geen reservatiezone, wel toekomstplan 

Voor alle afdelingen van Groen in het Meetjesland moeten de 

plannen voor de megalomane verbreding van het 

Schipdonkkanaal voorgoed van de baan. In plaats daarvan moet 

er een echte toekomstvisie komen voor het Schipdonkkanaal en 

omgeving, gericht op de ontwikkeling van het landschap, 

landbouw, natuur, wonen, toerisme en recreatie. 

Lees meer > 

 

mailto:inge_rutsaert@hotmail.com
https://www.groeneeklo.be/verbreding_van_het_schipdonkkanaal?e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief02&n=4&test_email=1


 

Het voorjaar brengt zoveel energie met zich mee! Alles groeit. 

Kriebelt het om zelf te oogsten? Welkom op zaterdag 30 

maart voor meer uitleg. Wie wil kan ter plaatse inschrijven. 

 

 

De Landelijke Gilde Eeklo in samenwerking met de Milieuraad 

Eeklo en Stad Eeklo organiseert terug een verdeling van 

veldbloemenzaad. 2 zakjes van 10 gram inheems 

veldbloemenmengsel (goed voor 5 à 10 m²) worden gratis 

aangeboden. Extra zakjes kunnen bijbesteld worden. Je kan de 

zaden afhalen op aan de balie van het Stadskantoor, Stadhuis of 

STIP of in Kleemhoek 1a, Eeklo. 

 

 
Oog om oog, tand om tand. 

De terroristische aanslagen van de laatste dagen deden me op 

een of andere manier aan deze bijbelse wet denken. Niet dat je 

in mij, zelfs na lang zoeken, enig bijbels geloof zult bespeuren, 

maar het lijkt me alsof de wereld rondom ons steeds meer 

volgens dit soort wetten draait. Ik vermoed, nee, ik ben het 

https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=27Ax0UmWOX2J8J_QwK9Z6nmUUukZrx1xgsPFq6NPPOXm8N7jW7jTOPtBsvUgT1DnLXeh9rDmbPNgXYjr9HLv3Q&e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief02&n=6&test_email=1
https://www.groenoostvlaanderen.be/r?u=DAw2cZZrl2tIgnl50_dsyKk2sa3uMiDjwtk-5F4ZlMk&e=d7e24a563c50ddf895a58ebdbd5e6923&utm_source=groenoostvlaanderen&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief02&n=5&test_email=1


eigenlijk wel zeker, dat ook in andere geloofsgeschriften 

vergelijkbare wetten zullen staan. De hamvraag blijft echter: 

willen we ons leven en liefhebben door dit soort wetten laten 

beperken? Laat duidelijk zijn: ik zweer elke vorm van geweld af 

en dus zeker elke terroristische daad, of hij nu van links of van 

rechts of wat dat betreft van boven of van onder komt. Over dit 

soort extreme situaties is de overgrote meerderheid van de 

mensheid het eens: dit kan niet. Op kleinere schaal wordt het 

echter moeilijker. In politiek lusten we elkaars kop, in de buurt is 

altijd de andere in de fout, pestgedrag en intolerantie tieren 

welig. Maar waarom? Voor de beperkte tijd die we in het hier en 

nu krijgen zouden we misschien wat meer energie moeten 

steken in mekaar. En of daarna nog iets komt, rijstpap met 

gouden lepeltjes of 72 maagden: dat zien we dan wel weer. 

Frank S. 

 

  

27 april: Ledenvergadering - Stadskantoor - 10u00 

5 mei: boekvoorstelling Evita Willaert - Bakkerei - 11u00 

19 mei: Fietstocht (organisatie: Jong Groen Eeklo) 

19 mei: Leden- & Sympathisantendag 

 

 

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. 

 

 
 

 

mailto:info@groeneeklo.be
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