
Transitie Ekeren  Stuurgroep  16 april 2014  

Aanwezig :  John , Sus en Greet (met dank voor de ontvangst), Geertje, Christel, Erik 
  en special guest Julien Dufourt Hof De Beuken 
 

1. Korven van 26/10 
 
. dit agendapunt werd maar kort aangeraakt.   
. Voor korf 1 (zelfoogstboerderij) legt Geertje een afspraak vast met Harry Geerts 
(projectontwikkelaar met veel kennis van zaken over projecten met de overheid) 

 
 

2. Impulsgroep  Antwerpen 
 
. Christel doet verslag over de voorbije impulsgroep. 
  Transitie Lier plant in het najaar een groot evenement. 
. de volgende impulsgroep zal gevraagd worden aan een ‘nieuwere’ groep (bv. merksem) 
  Indien er geen kandidaten gevonden worden kan het in Ekeren doorgaan. 

 
 

3. Plant-en-delen van 29 maart : evaluatie 
 

. dit was een fijne voormiddag, zowel door het mooie weer, de mooie opkomst en interesse en 
  het resultaat. 
. Julien was tevreden over ons initiatief om de buurt te betrekken bij het project. 
 

 
4. Hof De Beuken : (verslag van Julien) 

 
Nogmaals bedankt voor uw gastvrijheid en samenwerking! 

Wat ik hier probeer samen te vatten zijn de afspraken ifv de “feestelijke opening 
van de belevingstuin in Hof de Beuken” 

Er zijn nog veel meer ideeën over de tafel gegaan maar die heb ik elders 
opgeslagen … 

Datum: zaterdag 17 mei, 14u (tot 17u) 

Nog te doen: 

- Aanplantingen (10 mei) 
- Blauwe bank plaatsen (plaats te bepalen, kan ook uitgesteld worden) 
- Snoezelhoek upgraden (min of meer sluiten van de omheining) (groep, 

mogelijk op 10 mei) 
- Kunstwerken nazicht en plaatsen keramiek (plaats te bepalen) Julien betrekt 

Donald 
- Pergola plaatsen (kan gestart worden op 10 mei, nieuw idee van Geertje is 

weerhouden) 
- Enkele bijzondere naamkaartjes voorzien, Pad  van Nadine, … van Hugo, … 

(namen en plaatsen volgens nieuw plan van Geertje) Hof de Beuken maakt ze 
klaar. 

- Finale opkuis, kort voor 17/5 (samen doen) 
- Werkmoment op 10/5 (werkgroep spreekt af en Julien vraagt nog vrijwilligers) 
 

 



Communicatie: 

- Flyer, affiche, uitnodiging (Julien bereidt voor en stuurt ter advies). Buiten de 
vergadering is “last minute” hulp van Marketing en Communicatie van 
Zorgbedrijf beloofd. We moeten dan begin volgende week een definitieve 
tekst en suggesties hebben. Ik geef ASAP een voorzet. 

- Persmap samen te stellen (speeches, scenario, …) 
 

Inhoud feestelijk moment: vanaf 14.15u (einde te voorzien 15 u) 

- Muzikale opening 
- Verwelkoming, duiding van het project, dankwoord (Julien) – 6 à 10 min 
- Het concept toegelicht: (Permacultuurwerkgroep Ekeren) – 12 à 15 min 

o Wat en hoe permacultuur 
o Wat verder (toekomstidee) 

- Hulde aan Hugo (en Nadine?) en “opening” (graag samen, werkgroep en 
Julien) – 3 à 5 min 
 

Aldus zie ik drie delen en kunnen we aan de Big Band (Combo) Sint Cecilia vragen 
om te openen en te sluiten en tussen elke “speech” een stukje muziek te brengen 
ter afwisseling. 

Ondertussen zou een drankje kunnen aangeboden worden, wat denken jullie over 
appelsap en cava. 

Randanimatie (vanaf 15.15u) 

- Muziek zou kunnen verder gaan op de achtergrond 
- “de groene toelichting” op strategische plaatsen in de tuin  
- Film wordt om de … tijd (of in lus) vertoond in de filmzaal (zaal Oosterlinck) 
-  
Als iemand een idee heeft voor de “opening”, iets anders misschien dan het 
klassieke lintje knippen, ik verneem het graag, evenals uw suggestie voor wie dit 
kan doen. 

Aanvullend aan dit verslagje van Julien werden nog een aantal opmerkingen gemaakt :  
 
. Transitie Ekeren nodigt uit : de permacultuurgroep, de vrijwilligers die hebben meegewerkt, 
   personen uit de achterban.  
. voor de huldiging van Hugo denken we eventueel aan een ingetogen muziekmoment van 
   Myriam, Greet zal haar dit vragen. 
. Christel stelt informatie op over een 4 à 5 tal facetten in de tuin (voor tijdens de rondgang) 
 
En over het tuinproject in het algemeen : 
 
. Geertje wil de rol van “coördinator” op zich nemen (waarvoor dank),  
. een idee is om de huidige dedicated team aan te vullen met vrijwilligers 
  Zij kunnen zowel ter plaatse als van thuis uit taken invullen (bv. plantjes voorzaaien) 
 
Aanpassingen naar de toekomst : 
. de aardbeientoren is wat te hoog 
. er moet misschien over de ganse tuin een goede laag compost 
. stenen gebruiken voor muurtjes 
. scholen betrekken bij de tuin 
. hugelbedden zijn wat te hoog 
. zaaien op rijtjes (om de herkenbaarheid te vergroten) 
. karton met compost (geen stro ! anders teveel slakken) 



. kleinkinderboompjes planten (bewoners betrekken bij de tuin) 

. compost maken in de tuin 

. snoezelhoek mag meer afgescheiden zijn 

. kunstwerken door HdB 
 
. op zaterdag 10 mei plannen we een werkvoormiddag (van 9.30 uur tot 13 uur) 
  Taken : pergola (s) rechtzetten en tuin opkuisen 

 
 

5. Externe communicatie : 
 
. facebook wordt momenteel door Christel beheerd 
. met de website en de mailinglijst zitten we vast omdat we geen toegang hebben tot de pc 
  van Hugo. 
  Els ging iemand laten komen om op een veilige manier de pc aan de praat te krijgen, 
  hopelijk kunnen we dan aan informatie geraken. 

 
 

6. Humus : 
 
De Humus-cursus gaat door op 4 en 5 oktober in de Waterval. 
We mikken op 35 personen. 

 
7. Hagelkruispark : 

 
Punt verschoven naar de volgende stuurgroep 
 

 
8. Volgende vergadering : 

 
De volgende stuurgroep gaat door op 8 mei om 19.30 uur bij Geertje 

 
 

9. Volgende data : 
 

8 mei  stuurgroep bij Geertje 
 
10 mei  werkdag HdB van 9.30u tot 13u 
 
17 mei  openingsfeest van de belevingstuin 
 
4/5 okt  humus-cursus 
 

 
 


