Transitie Ekeren : stuurgroep 19 maart 2014
Aanwezig : Christel, Geertje (bedankt voor de wederom fijne ontvangst), Greet en Sus, John en Erik
1. Groepsdynamiek en visievorming
Greet Pipijn en Katelijn Bombeke zijn verwittigd van het uitstel maar mogen later zeker terug
worden gecontacteerd.
2. Beplanting Hof de Beuken :
. Plant-en-delen-dag op 29 maart van 9.30u tot 12u
. zaden : Greet mailt de Ergo’s/Animatie om door de bewoners zaden te laten voorzaaien.
. grond moet verrijkt worden : Christel brengt vloeibare mest mee
. Tafels : te vragen in HdB
. John zorgt voor kruiwagen, schup, riek, …
. Erik mailt naar de Permacultuurachterban
. Erik maakt pijlen en Christel maakt Transitievlaggen.
. iedereen graag glazen potten verzamelen.
3. Hof de Beuken :
. prijsaanvraag voor de pergola’s : deze is aangevraagd en zal ter goedkeuring aan Julien
worden bezorgd.
. 27 april : opendeurdag HdB : we kunnen niet aanwezig zijn maar misschien kunnen we wel
afspreken met Julien om de dvd van Els over de tuin te laten draaien.
. Waar is dat feestje ? Hier is dat feestje
inhuldigingsdatum : als we voor inhuldigingsfeest mikken op een datum waarbij de tuin min
of meer klaar is dan zal dit voornamelijk afhangen van wanneer de pergola’s er staan.
We zullen dit zo aan Julien communiceren.
4. Korven van 26/10
. korf 1 zelfoogstboerderij :
. er is ook een conceptnota aan Sabine Coene (Districtschepen voor lokale economie)
bezorgd. Erik mailt Ludo Van Reusel en Koen Paelincx in verband met het vroegere Aveld van Germinal als plaats voor de boerderij. Wat denken zij hiervan ?
. Harry van via Geertje wil wel meedenken en gaat een voorstel van data doen om af te
spreken.
. korf 2 MOS in de scholen
. Greet vraagt aan Veerle Moons hoe ver het hiermee staat.
. korf 3 Milieuplatform
. we wachten af wat het district doet en bekijken dan welke rol Transitie Ekeren hierin kan
spelen.
5. Externe communicatie :
. samenwerking met het Rode Dak is zinvol gezien de gelijklopende activiteitsdomeinen.
Christel contacteert hen.
. Erik tracht Els te bereiken om terug toegang te krijgen tot de mailinglijst en de website.
Daarna zitten Christel, Erik (en eventueel Erik Liekens die geïnteresseerd is in Transitie en
iets kent van websites samen om de externe communicatie terug op punt te zetten.
6. Hagelkruispark :
. Geertje vraagt het grondplan op.
. We moeten een stappenplan opstellen : Geertje en Erik (en eventueel Christel) vormen
vanaf nu de ‘werkgroep hagelkruispark’ en komen op 1 april om 20.15u à 20.30u bij Erik
thuis samen om een eerste aanzet te geven.

7. Allerlei :
. Humuscursus : voorstel aan de humusman gedaan om de cursus te laten doorgaan op 4 en
5 oktober 2014. We wachten op zijn antwoord.
. Buurtproject Rozemaai en Schoonbroek :
We willen het idee lanceren om de bestaande pleintjes meer eetbaar en aangenamer te
maken. Geertje maakt een brief op en zal die bezorgen.
. 12 april : Groenbeurs in Fort van Merksem

8. Volgende vergadering :
Woensdag 16 april om 19.30 uur ten huize Sus en Greet

