Transitie Ekeren stuurgroep 18 augustus 2014
Aanwezig : Sus , Greet, John (bedankt voor de fijne ontvangst), Paulette (evenzeer zo), Christel,
Erik L., Zus en Erik B.
Verontschuldigd : Geertje
We verwelkomen Erik Liekens en Zus Vermeeren bij de stuurgroep en maken een
kennismakingsrondje. Van harte welkom.
1. Hof De Beuken :
. een volgende werkdag is gepland op vrijdag 22/8 van 13u tot 17u
. Geertje zorgt voor ezelmest van de buurman
. Erik L en Zus hale plantgoed op bij Hugo D’Hooghe
. Bedoeling is om ook de derde pergola recht te zetten.
. voor de verdere werkzaamheden in HDB maakt Geertje een planning op.
2. De Korven :
. Korf 1 : de zelfoogstboerderij
Erik heeft samen met mensen van Transitie Merksem en twee bioboeren een
gesprek gehad met de Stad en het OCMW om te kijken of er geschikte gronden zijn.
Als hij de informatie over Ekerse gronden doorkrijgt, pakken we dit verder op.
. Korf 2 : MOS (tuintjes in scholen)
Greet hoort nog eens na bij Veerle (eventueel via Geertje)
. Korf 3 : Milieuplatform
Het district plant een eerste kennismakingsvergadering op 15/9 (datum moet nog
definitief bevestigd worden).
Erik gaat eens horen wat de bedoeling van het platform is zodat we kunnen uitmaken
of we hier met Transitie tijd in willen steken.
Indien het past gaat Sus mee.
3. Hagelkruispark :
. Geertje heeft het stappenplan aan het district bezorgd.
. volgende keer bekijken we de verdere stappen.
4. Externe Communicatie :
. Erik L en Christel hebben de website in een nieuw jasje gestoken (knap gedaan !)
. inhoudelijk moeten er nog een aantal items worden aangepast.
. Erik zet een voorstel van ‘transitietekst’ op Google-docs zodat iedereen hieraan
aanpassingen kan doen.
. Christel onderhoudt facebook en zorgt dat Transitie Ekeren ‘in the picture blijft’.
. Erik B heeft een groot gedeelte van de emailadressen kunnen recupereren zodat we
opnieuw via email kunnen communiceren.
5. Humuscursus :
. de inschrijvingen zijn zeer vlot binnengekomen, met Sus er bij zitten we nu aan 35
Deelnemers.
. als avondactiviteit plannen we een open filmavond, alle suggesties voor een film zijn welkom.

. en Humusman Marc Siepman mag gaan overnachten bij Sus en Greet.
6. EVA- Rommelmarkt op zondag 7 september :
. We zijn ook dit jaar weer present met een Transitie info-stand.
. John zorgt dat we een plaatsje hebben.
. We engageren ons ook weer om mee op te bouwen (zaterdag 6/9 vanaf 10 uur) en mee af te
breken (zondagavond 7/9 om 18 uur)
. inhoud van de stand :
. “een dromenmuur EKEREN MOOIER”
Benodigdheden : tafel voor de ‘muur’ , behangerstafel, paravan (john)
Stiften (Erik B)
Behangpapier (sus en greet)
. informatie over transitie Ekeren (Erik B.)
Folders van andere transitiegroepen rond Ekeren (Christel vraagt op)
Uitnodiging voor de filmavond op zaterdagavond 4 oktober in de Waterval
7. Antwerpen Boert op 21/9
. Christel zal daar de Transitiestand bevrouwen als ze niet alleen moet gaan.
. Erik B. checkt of hij aanwezig kan zijn.
8. Mundio 2015
. valt weg
. nagekomen bericht : Geertje hoort toch nog eens na of we op vraag van de organisatoren
niet aanwezig kunnen zijn. Geertje zal de respons laten weten.
9. Volgende vergadering(en) :
. de volgende stuurgroep is op 30 september om 20 uur bij Sus en Greet
. de daaropvolgende stuurgroep is op 7 november om 20 uur bij Erik L en Zus
(Kapelsesteenweg 325 te Ekeren Donk)
10. Overzicht volgende activiteiten :
7 september
15 september
21 september
30 september
4 en 5 oktober
11 oktober
7 november

Infostand op de EVA-Rommelmarkt
eerste vergadering Ekerse Milieuplatform (datum wordt nog bevestigd)
(ev) transitiestand op Antwerpen Boert
stuurgroep om 20 uur bij Sus en Greet
Humuscursus in de Waterval, zaterdagavond filmavond
Trage Wegendag , verdere info volgt
stuurgroep om 20 uur bij Erik L en Zus

