Transitie Ekeren Stuurgroep 27 februari 2015
Aanwezig : Zeno, Sus en Greet (bedankt voor de fijne ontvangst), Zus en Erik, Geertje, John en Erik
Verontschuldigd : Christel
1. Hof De Beuken :
. We hebben een fijne en vruchtbare werkdag achter de rug op 21 februari.
. We plannen een volgende werkdag op 28 maart van 9.30u tot 13u
Geertje zal hiervoor een to-do-lijstje opmaken en een uitnodiging verspreiden.
. 11 maart : 2 klassen van Moretus komen op bezoek in de belevingstuin in het kader van hun
Mundiale dag.
Geertje en Erik zullen hen een korte rondleiding geven.
2. Korf 2 : Milieuplatform :
. onze voorstellen werden besproken op het vorige Milieuplatform.
Gerben (van de Groendienst) bespreekt met Opsinjoren ons voorstel om bij de Lentepoets
een eetbare gevelplant te geven ipv een bloembak.
. volgend voorstel : Geertje wil enkele ontwerpjes maken van voortuinen als ondersteuning
rond een sensibiliseringsactie voor minder verharding van de voortuinen.
. nog een voorstel : ‘peterschap’ voor boomcirkels (ook daar kunnen we voorstellen voor
maken)
Als deze voorstellen een eerste globale vorm hebben zal Erik deze voorstellen voorleggen
aan het Milieu-platform.
. Zeno zal zijn voorstellen voor trage wegen in Ekeren tegen volgende Milieuplatform
uitwerken.
. Dag van het Park : 31 mei 2015 Veltwijckpark
. we voorzien een informatiestand van Transitie Ekeren.
. accent leggen op eetbare planten in het park en thuis
. tevens informatie over Trage Wegen en Zadenbib.
. indien mogelijk organiseren we een ‘zoektocht’ naar eetbare planten in het park.
Hiervoor zoeken we input bij een expert : Adrienne ? Peter Baptist ? Guy ?
. Erik , Sus en Greet zullen de infostand bemannen.
3. Website en Facebook :
. Erik L. heeft onze website aangepast en die ziet er hoe langer hoe beter uit.
. De nieuwe informatie is makkelijker terug te vinden en de thema’s zijn beter ingedeeld.
. en er is ook een overzichtsplannetje van het Ekerse Transitie-netwerk.
Hierop zullen we op een visuele manier aanduiden welke initiatieven in de sfeer van Transitie
er aanwezig zijn in Ekeren.
Wat verstaan we onder inspirerende transitie-gelinkte activiteiten ?
. lokale en korte keten
. ecologische en biologische producten
. fairtrade-producten
. biodiversiteit

. materialen hergebruik
. sociale samenwerking
. geef / deel – economie
. duurzame energie
. alternatieve woonvormen
. zachte, duurzame mobiliteit
. permacultuur
. eetbaar groen
. sprekende lokale economie- projecten
Enkele initiatieven waar we nu al direct aan denken :
. de zadenbib
. de Groene Wijzer
. Wereldwinkel
. EVA (met meerdere aspecten)
. Natuurpunt
. bessentuin op Sprangweelstraat (Schoonbroek)
. plaatselijke brouwer
. de Ekerse Imkers
. boeren met lokale korte keten
We zullen deze initiatieven bevragen of ze op ons Ekers Transitie-netwerk-kaartje willen
staan. Erik B. zal hiervoor actie nemen.
4. Activiteitenplanning voor 2015 :
11/3

Mundiale dag Moretus , bezoek belevingstuin HdB

Geertje

28/3

werkdag HdB

Geertje

29/5

Transitie-Café in samenwerking met EVA : voedselverspilling
(datum moet nog worden bevestigd)

John

31/5

Dag van het Park : informatiestand

Erik B.

Voorjaar/middenjaar
6/9

uitstap naar Ygdrasill

EVA-rommelmarkt : hulp en informatiestand

Geertje
Allen

Najaar Transitie-Café over Energie

Erik L.

Najaar Transitie-Café over ethisch duurzaam en alternatief geld

Erik B.

Najaar Film

Sus

De ‘trekkers’ van deze initiatieven bereiden hun initiatief voor en op volgende stuurgroepen
werken we dit verder uit.
5. Volgende stuurgroep :
De volgende stuurgroep vindt plaats op 17 april om 20 uur ten huize Geertje
(Akker 48 te Ekeren)

