
 

 

Transitie Ekeren  stuurgroep 15 april 
 
Aanwezig : Zus en Erik L (bedankt voor de fijne ontvangst), Greet en Sus, John, Geertje en 

     Erik B 
Verontschuldigd : Zeno 
 

1. Hof De Beuken : 
 
. creatieve namiddag op 22 april van 13.30u tot 16.30u 
  Erik zoekt materiaal, Greet heeft bloempotten. 

  . Werkdagen in Hof de Beuken :  de data worden vastgelegd door HdB. 
         Vermoedelijk : 30 april, 14 mei, 11 juni  
   
  . de tuin groeit en bloeit mooi. 
 
  . Geertje stuurt een mail door van Donald. 
 

2. Zaadbommenwandeling : 
 
Staat ingepland op zaterdag 23 april om 10.30 uur 
In samenwerking met Zadenbib 

 

3. Parken in Ekeren : 
 
Veltwijckpark : Geertje is naar voorstelling geweest 
Hagelkruispark : momenteel tijdelijk minderhinder parking 

 

4. Transitie-Café over waterzuivering was een fijne, geslaagde avond. 

Ter info : op 20 mei om 20 uur geeft Transitie Brecht een avond over de 
remineralisatie van de grond.  Geertje gaat er naar toe. 

 

5. Wereldmeerdaagse Brasschaat op 7/2 tot 21/2 2017 
 
We willen hier wel onze medewerking aan geven.  Dit betekent dat we ongeveer een 
invulling van 20 beurten moeten voorzien.   
Geertje spreekt hierover verder af met Nadine. 
Alvast te noteren in onze agenda’s van 2017 ! 

 

6. VIBE  
 
Vraag van VIBE om een lezing te organiseren over duurzaam bouwen. 
We beantwoorden dit positief (Erik B  mailt aan Vibe) 
Met de vraag aan VIBE hoe ze dit zien . 
Wie zouden we in Ekeren kunnen betrekken ? (welke groepen, architecten, …) 

 

7. Vraag Karl Simons van Curieus 
 
Om iets te doen rond Cambio, info-avond ? 
OK, Erik zal hem hierover mailen. 

 



 

 

8. Data van volgende activiteiten : 
 
. 20 mei  SUS in de Klappij  19 uur 
. 4 september Rommelmarkt EVA  
. 10 juni  om 20 uur  Stuurgroep bij John 
 
Mogelijke activiteit : film Salt of the earth  (sus en greet) 

 

9. Volgende stuurgroep op 10 juni om 20 uur bij John. 

 


