Transitie Ekeren : verslag stuurgroep van 4 juni 2014
Aanwezig : Sus en Greet, Geertje, John, Christel en Erik (gastheer)
1. Hof De Beuken
. de feestelijke opening op 17 mei was een succes (goed weer, schoon volk, geeft
ruchtbaarheid en de sprekers waren top)
. Verdere afwerking :
. mensen betrekken bij de verdere ontwikkeling (de buurt , scholen Bunt en Waterval)
. te doen :
. beplantingen (linkerzijde en hügelbedden)
. hogere plantenbakken maken
. 3-maandelijks onderhoud invullen
. demonstratie-momenten opzetten (vb. fruitsnoeien met Valère, …)
. studiewerk verder invullen (welke planten, versterkende gildes, …)
. pergola’s rechtzetten en beplanten
. compostsite organiseren
. zone 6 ( “ magazijn-zone “ voor tijdelijke stockage)
. laurierstronk er uit (geef die maar aan Erik)
. Wiedt-tuin opzetten voor de liefhebbers
. muur afwerken
. bodem verbeteren aan de muurkant
. Geertje maakt voor de verdere afwerking een planning op.
. vermoedelijk hebben we geen grote extra budgetten nodig
Het indienen van een subsidiedossier is dus niet nodig.
Erik verwittigt Julien hiervan.
. We plannen twee extra werk(halve)dagen in : woensdag 2 juli om 13 uur
en vrijdag 22 augustus om 13 uur
Erik doet dit voorstel aan HdB.
2. De korven van 26 oktober :
. Korf 1 de CSA-boerderij : Erik heeft hierover een gesprek met de stad (op 19/6) en het
OCMW (op 26/6). Bedoeling om te kijken of er grond is.
. Korf 2 MOS : Greet hoort na bij Veerle Moons of ze hiervoor nog iets gaat doen.
. Korf 3 Milieuraad : er is een groenplatform in oprichting.
Erik volgt dit verder op en informeert als de datum hiervoor bekend is.
3. Hagelkruispark
. het stappenplan is OK, Geertje zal dat aan Ludo Van Bouwel en de districtregisseur
bezorgen.
. wij gaan alvast op zoek naar enkele trekkers die de boel mee willen activeren. (Greet en
Geertje)
4. Projectoproep volkstuinen :
. voor HdB hebben we dit niet nodig.
. Erik bekijkt of het zou kunnen voor Hagelkruispark (of voor andere projecten)

5. Externe communicatie :
. via Transitie Vlaanderen hebben we nu terug toegang tot de website.
. Erik Liekens (geïnteresseerd om met Transitie Ekeren mee te werken) is reeds enkele zaken

van de website (bv. agenda) aan het updaten.
. Voorstel is dat Erik L. , Christel en Erik B. binnenkort eens samenzitten over onze externe
Communicatiestrategie.
. aan de mailinglijst zijn we nog niet geraakt, hiervoor zullen we een ‘beroepshacker’ onder de
arm nemen. Erik neemt actie

6. Humuscursus 4 en 5 oktober in de Waterval
. momenteel zijn er al 25 inschrijvingen (we mikken op 35)
. Erik checkt de Humuswebsite op de juiste informatie.
. praktische punten (slaapplaats, eten, ….) worden later uitgewerkt.

7. Mundio 2015
. Dit lijkt een fijn evenement om aanwezig te zijn, op voorwaarde dat we voldoende bezetting
kunnen op de been krijgen (in samenwerking met andere Transitie-groepen).
. Geertje en Christel gaan op 5/6 verder informatie opdoen en afspreken of we voldoende tijd
(tot oktober) hebben om te zien of we het volk bij elkaar krijgen.

8. EVA-Rommelmarkt op 7 september
. we gaan weer meedoen.
. invulling : we vragen aan Christel om een spel te ontwikkelen voor Mundio 2015 (samen met
Sus en Greet) waarvan we op de rommelmarkt de try-out kunnen doen.

9. Verdere activiteiten :
. 7 juni eeuwige moestuin in de bib van ekeren
. 14 juni Uitwisselingsdag Transitie Vlaanderen thema energie

10. Nieuwe vrijwilligers voor de stuurgroep (of andere activiteiten)
. Greet vraagt dit aan Winnie
. Erik nodigt Erik Liekens en echtgenote uit (hebben al toegezegd voor 18/8)

11. Volgende stuurgroep
. op 18 augustus om 20 uur bij John.

