
Transitie Ekeren Stuurgroep 20 januari 

Aanwezig : Hugo en Els, John, Christel, Geertje, Sus, Greet en Erik 
 

1. Visievorming : 
We bespreken het voorstel van Vorming+ (meer rond visievorming) en input vanuit Transitie 
Deurne (meer rond groepsdynamiek). 
We komen tot de beslissing dat we eerst eerder rond de groepsdynamiek/kerncompetenties 
willen werken en dan pas naar de visievorming willen gaan. 
 
Transitie Deurne heeft zich voor hun groepsproces laten begeleiden door 
Communicatiebureau Choco.  Greet Pipijn van Transitie Vlaanderen zou deze hiervoor 
eventueel ook kunnen worden aangesproken. 
 
Aktie : . Erik contacteert Greet Pipijn met onze vraag 
 . Erik informeert Katelijn van Vorming+ (nahoren wat zij rond groepsdynamiek doen en 

  Visievormingsproces eventueel voor daarna) 
 

2. Korven van 26/10 
. korf 1 Zelfoogstboerderij : 
 . Sus en Erik hebben op 21/1 een gesprek met het districtsbestuur over welke 
   Gronden zijn er in Ekeren en wat is hun intentie rond een Kinderboerderij. 
 . Geert ken een Harry die zeer beslagen is in overheidstrajecten en die ons wel raad 
   wil geven. 
. korf 2 : Moestuinen in Scholen : 
 . Veerle Moons gaat een MoestuinCafé organiseren. 
 . de datum is ons nog niet bekend. 
 . Erik stuurt mail om te horen hoe ver Veerle al gekomen is. 
. korf 3 : Ekers Milieuplatform : 
 . Hugo heeft een visietekst gemaakt die nog wordt vorgelegd aan Bart Staes en Dirk 

  Holemans. 
. Hugo spreekt Bernard en Eric van HELP met de vraag of iemand deze korf wil 
  aansturen. 

 
3. Hof De Beuken : 

. HdB gaat zijn afspraken verder afwerken. 

. Wij werken een plantplan uit tegen het voorjaar. (Greet en Geertje) 

. tip Greet : School in Tongerloo De Levensboom moeten geregeld stageplaatsen hebben.  
        Greet hoort na of HdB een stageplaats kan zijn. 
. Voorstel : om de samenwerking met het dedicated team van HdB op te pakken (met HdB als 
sturend in het proces) zal Erik Alex mailen met de vraag of ze een werkdag inplannen in de 
nabije toekomst waarop we dan eventueel mee kunnen inpikken. 

 
4. Opvolging website, facebook, 

. Christel en Erik zullen dit verder opvolgen. 
 

5. Transitie-Café 
. in plaats van een Transitie-Café gaan we eerder voor een ‘workshop’ in Hof De Beuken. 
  Idee : omwonenden bevragen naar eetbare planten en elkaar informeren over eetbare 
 Planten.  “plant-en-delen” 
. voorstel is zaterdag 29 maart. Uitwerking op volgende stuurgroep. 

 
6. Humuscursus : 

Peter van de Waterval gaat een geschikt datum opgeven 
 
 

7. Allerlei punten : 
. Hagelkruispark : 5 februari is er een eerste focusgroep 
. Foto/film : Hugo Van Dienderen en Jeanine Weyers maken een documentaire over HdB 
. Winterwake : Vic Engelbeen wil dit trekken, Transitie Ekeren doet mee 



. Cirkel rond de Stuurgroep : Hugo heeft een voorstel om de werking van de stuurgroep te  
    Versterken met een tweede cirkel ronden de stuurgroep te activeren van mensen waarop 
    We af en toe kunnen terugvallen.  Hugo heeft een 40-tal namen. 
    We pakken dit terug op als de visie-uitklaring is gebeurd. 

 
8. Impulsgroep Transitie Antwerpen : 

. Sus en Christel hebben weer een leerrijke impulsgroep gehad. 

. oa onze vraag rond visievorming en groepsproces is daar besproken. 

. vraag rond verzekering : Erik stuurt mailtje naar Luc Vermeeren 

. Sus en Christel volgen dit verder op. 
 

9. Volgende stuurgroep :  
De volgende stuurgroep vindt plaats op 26 februari om 19.30u bij John. 

 
 
 
 
Vrijdag volgend op deze stuurgroep is Hugo niet geheel onverwachts maar toch nog wel plotseling 
overleden. 
Op zijn vraag vond de stuurgroepvergadering bij hem thuis plaats en Hugo heeft er met taart en wijn 
een sereen en feestelijk afscheid van gemaakt. 
Transitie Ekeren zal niet meer zijn zoals voorheen, maar een aantal van Hugo’s ‘zaadjes’ zullen 
misschien uitgroeien tot echte planten als een blijvende herinnering. 
 

 
 
 


