Transitie Ekeren Stuurgroep 8 mei 2014
Aanwezig : Sus en Greet, John , Christel , Erik en Geertje (bedankt voor de fijne ontvangst)
1. Hof De Beuken :
. Pergola’s : Geertje heeft het materiaal aangekocht
Op de werkdag van 10 mei zetten we er 1 recht, de rest volgt later
. Op 10 mei fatsoeneren we ook de tuin voor de officiële opening op 17 mei.
. Officiële opening :
. Geertje voorziet een speech over het groeien en de verdere toekomst van de tuin
. De hulde aan Hugo wordt op muzikale wijze gebracht door Myriam (Greet spreekt af)
. de officiële opening gebeurt door het planten van een Kiwiplant
. Voor de rondleiding maakt Christel een 5-tal teksten over permacultuurelementen

2. De Korven van 26/10
. korf Zelfoogstboerderij :
Geertje en Erik hebben een gesprek gehad met Harry.
Belangrijkste conclusie : als we gronden van de overheid willen bekomen zullen we eerst
een dossier moeten opbouwen waaruit een belangrijke sociale betrokkenheid blijkt van
partners in Ekeren (ocmw, scholen, ….)
De (Ekerse) politiek is daar gevoelig voor en wil bij een grote sociale gedragenheid
vermoedelijk gemakkelijker meezoeken naar oplossingen voor grond, ed.
Voor het gesprek met de particuliere Ekerse boeren blijft het belangrijk om dit gesprek
samen te doen met een boer(in).
Extra piste : de ‘meente’ (soort pacht met de buren) verder uit te zoeken.
Er is een overlegplatform op 15 mei waar Geertje naar toe zal gaan.
Verdere akties : Erik probeert terug in contact te geraken met boerin Joke
Voor de verdere uitrol is het misschien goed om een aparte groep samen
te stellen breder dan enkel de stuurgroep (bv. ook leerlingen Pito Stabroek)
Erik neemt hiervoor een initiatief.

3. Hagelkruispark
. Stappenplan is opgemaakt , Erik herschikt dit nog wat en maakt stappenplan.
. Er is een projectoproep voor Volkstuinen (in te dienen tegen september)
Het is niet geheel duidelijk wat dit zou kunnen betekenen voor onze projecten.
Erik hoort dit na.
4. Humuscursus
Deze gaat door op 4 en 5 oktober in de Waterval
We mikken op 35 inschrijvingen. (momenteel een 20-tal)
Nu de plaats bekend is kunnen we breder bekend maken. (hopelijk krijgen we onze
adressenlijst snel terug aan de praat)
Erik vraagt aan Marc Siepman ook de praktische zaken op.

5. Trage Wegen
11 oktober is het “ Trage Wegen-dag “
Groen zal dit verder oppakken en vraagt ook de samenwerking met Transitie Ekeren.
Greet volgt dit verder op.

6. Bredere bekendmaking van Transitie Ekeren in Ekeren
. dit staat (omwille van onze bezinningsperiode en omwille van de problemen met de website
en de mailinglijst) op een zeer laag pitje.
. op 1 juni is het braderij in Ekeren maar hier is geen plaats meer.
. op 7 september is het Rommelmarkt Eva , daar willen we wel opnieuw naar buiten komen.

7. Volgende vergadering :
De volgende stuurgroep gaat door op 4 juni om 19.30 uur bij Erik

8. Toekomstige agenda :
4 juni

stuurgroep om 19.30 uur bij Erik

7 sep

Rommelmarkt EVA

4 & 5 okt

Humuscursus in de Waterval

11 okt

Trage Wegen- dag

