
Stuurgroep Transitie Ekeren  30 september 2014 

 
Aanwezig : Erik L, Sus en Greet, John, Geertje en Erik 
Verontschuldigd : Christel en Zus 
 

1. Humuscursus 4 en 5 oktober 
 
. De inschrijvingen zijn volledig volzet (zelfs enkele mensen op de wachtlijst). 
. overnachting Marc : vrijdag bij John en zaterdag bij Sus en Greet 
. Sus en Greet zorgen voor soep, Geertje voor cake en Erik voor brood. 

 
2. Hof De Beuken : 

 
. Geertje stelt voor om nu in het najaar de grond voor te bereiden (groenbemesters, …) 
  We bespreken dit met Marc Siepman op de Humus-cursus. 
 
. In de winter kunnen we verhoogde plantbakken maken. 
 
. Het zou voor Geertje wel fijn zijn moest zij een compagnon du route hebben voor het  
 ‘projectbeheer’ van de tuin.  We denken hierbij eventueel aan Winnie. Erik zoekt of we haar 
  contactgegevens hebben. 

 
3. Korven : 

 
. korf 1 : zelfoogstboerderij    
 Hier is ondertussen na het gesprek met stad en ocmw weinig bewogen. 
 Als Erik de concrete Ekerse locaties heeft, bespreken we dit verder. 
 
 Geertje weet te zeggen dat Guy Cootemans op zoek is naar een grond en boerderij 

om in Zuid-Nederland of Noord-België een CSA op te starten. 
Geertje speelt hem de tip door dat er in Stabroek eventueel een boer failliet is. 

 
 . korf 2 : milieuplatform  
  Een eerste gesprek over de oprichting van het Ekerse milieuplatform heeft  
  Plaatsgevonden.  Het platform zal 2x per jaar samenkomen.   

(zie visietekst als bijlage) 
  De volgende inhoudelijke vergadering zal plaatsvinden rond eind februari 2015. 
 
  Het zou goed zijn dat we ondertussen voor onszelf een visietekst maken hoe Transitie  
  Ekeren tegenover het Groen/Milieu in Ekeren staat.  
  Erik doet een voorzet. 
 
  We kunnen ook concrete projectvoorstellen aandragen naar het milieuplatform. 
 
 . korf 3 : MOS 
  Nog geen reactie van Veerle Moons 
  Wel positieve acties op Schoonbroek waar groentetuintjes onderhouden worden door 

scholen.  
Dit weekend horen we bij Peter (Van de Waterval) en Virginie na hoe zij aankijken 
tegen het verdere verloop. 

 
 

4. Hagelkruispark 
 
. tot hiertoe nog geen verder nieuws 
. het district gaat binnenkort wel de focusgroep terug samenroepen , zegt men. 

 
 
 



5. Website, facebook, google-docs 
 
. Erik geeft ons een demo hoe je met google-docs kan werken. 
  Transitie Ekeren heeft een eigen account en een paswoord 

. Verder kunnen we ons vinden in de Transitieteksten die Erik heeft opgesteld om op de 
  website te zetten.  Weer een stapje vooruit in ons ‘terug naar buiten treden’. 
 

6. Tip voor een interessante website :  http://t-over-leven.dansfans.be/ 
 

 

 
7. Agendapunt volgende vergadering : 

 
Website : Erik heeft een overzicht van de meest bezochte pagina’s op onze Ekerse Transitie 
website.  Alleen staat de inhoud van deze pagina’s niet meer up-to-date. 
Volgende stuurgroep bekijken we hoe we een zinvolle invulling kunnen geven aan deze 
pagina’s. 

 
 

8. Volgende vergadering van de stuurgroep :  
 

 7 november om 20 uur bij Erik en Zus 
Kapelsesteenweg 325 , Ekeren Donk  (tegenover de kerk van Ekeren Donk) 


