
Transitie Ekeren : stuurgroep 26 februari 2014 

Aanwezig  : John en Paulette, Sus, Greet, Geertje, Christel, Erik 
 

1. Proces van groepsdynamiek en visie-vorming 
 
Na het overlijden  van Hugo moeten we als groep eerst terug onze nieuwe draai 
vinden.  
Eerst temporiseren en dan avanceren; 
Erik verwittigt Greet Pipijn en Katelijn Bombeke 

 
2. De Korven van 26 oktober : 
 

. Korf 1 Zelfoogstboerderij  
 Sus, Erik en Greet Heylen hebben een gesprek gehad met het Koen Paelincx en Ludo 

Van Reusel.  Veel beschikbare grond is er niet in Ekeren, voorstel is om eerst te kijken 
naar een stuk grond van de Vlaamse Gemeenschap op het Laar(naast RVT Christine) 
Akties : . alle informatie op een rij zetten (Erik) 
 . Geertje polst of Harry hierover eens wil samenzitten 
 . Erik vraagt aan Ludo de contactpersoon van het Vlaamse gewest. 
 . ook eens kijken naar de volkstuintjes in Ekeren en een verkaveling in 

  Mariaburg 
 . Korf 2 MOS-scholen : Veerle Moons heeft hier nog niets verder voor georganiseerd maar 
  Gaat dit opnieuw oppakken. 
 . Korf 3 Milieuraad : District neemt hiervoor actie. 
 

3. Hof De Beuken : 
 
. inhuldigingsfeest : datum al bekend ? 
  Erik vraagt aan Julien wat onze inbreng kan zijn (bv. info geven) 
. Pergola’s : Geertje en Sus vragen offerte op ter goedkeuring 
  Erik vraagt aan Julien om een werkdag in te plannen om de pergola’s recht te zetten. 
. Prieel : verdere afwerking door HdB 
. aanplanting : Geertje en Greet maken verder aanplantingsplan. 
   Op 29 maart organiseren we een Plant-en-delen-dag (zie verder) 
. verdere afwerking : wij willen komen werken : wanneer ? 

 
4. Beplanting Hof De Beuken : op 29 maart van 9.30u tot 12u 

 
. bericht opstellen aan de bevolking (Christel maakt flyer en erik drukt af) 
. John en Paulette tellen de bussen : 282  (met dank voor het telwerk) 
. invulling voormiddag : 
 . mensen kunnen planten/zaden aanbrengen 
 . planten van de planten 
 . ruilen van de overschot 
 . informatiemoment over permacultuur-tuin 
 . informeren over ‘leren kiemen kweken’ (christel) 

 
5. Hagelkruispark : 

 
. Hoe gaan we dit aanpakken ?  
  Belangrijk zal als eerste stap zijn om de buurt hierin te betrekken. 
  Geertje bespreekt deze aanpak met het district 

 
6. Externe Communicatie : 

 
. Christel ontfermt zich over de facebookpagina 
. Erik spreekt af met Els (of Jan) om te zien welke toegang er mogelijk is tot de ‘werkwebsite’ 
  en de adresbestanden van de mailinglist. 
. daarna spreken Christel en Erik af om de communicatie-aanpak van Transitie Ekeren terug 



  actief te krijgen. 
 

7. Allerlei : 
 
. Humuscursus : suggestie van datum : 

 27/28 september 
Of 4/5 oktober 

     Erik hoort na bij de Humusman. 
 

8. Volgende vergadering : 
 
De volgende stuurgroep gaat door op 19 maart om 19.30 uur bij Geertje. 
 


