
Transitie Ekeren  Stuurgroep 15 januari 2017 
Aanwezig : Zus en Erik (bedankt voor de fijne ontvangst), Sus en Greet, John en Paulette, 
Geertje, Raf en Virginie, Erik 

 

1. Hof De Beuken : 

1) Werkdag ingepland op 21 januari : 

. hout verzamelen voor het herstellen van de bakken. 

. wijziging : nadien hebben we besloten om de bakken te maken met hazelaarhout dat 
Geertje via Natuurpunt op de kop heeft kunnen tikken.  21/1 gebruiken we om dit hout 
te gaan halen in de Ekerse Bospolder. 

 

2) De volgende werkdag is dan ingepland op zaterdag 25 februari om 9.30u in Hof 
De Beuken.   Activiteit :  herstellen van de bakken en het kippenkot.en algemeen 
onderhoud. 

Er wordt nog een doodle verspreid om de volgende werkdagen vast te leggen. (zie 
jullie mailbox) 

 

3) Op 25 maart om 10 uur komt Tom Van Steen voor een informatiemoment over het 
snoeien van de fruitboompjes. 

Erik L. informeert onze achterban dat ze welkom zijn. 

Geertje spreekt verder af met Tom. 

 

2. Wereldmeerdaagse : 

. Op 17 januari houden we een generale repetitie voor de vrijwilligers die de stand 
gaan bemannen. 

. Dan bekijken we ook de bezetting voor de volledige periode. 

. Data om te onthouden : 5/2 Omgaan met jongeren, 6/2 briefing van de vrijwilligers in 
de Ruiterhal, 7/2 film, 24/2 kaas en wijnavond ! 

. Vraag die we nog moeten stellen : kunnen/mogen we de panelen achteraf 
gebruiken? Erik L. informeert. 

 

3. Hagelkruispark : 

Als de Wereldmeerdaagse achter de rug is, starten we met het bussen van de 
buurtbewoners om hen uit te nodigen mee te werken.  Er zijn ongeveer 400 bussen, 
Erik B zorgt voor de uitnodigingen.  We bekijken nog eens of we op deze 
uitnodigingsbrief nog iets bijkomend gaan zetten van een volgende Transitie-activiteit. 

 

4. Hoekakker : 

Erik B. maakt een afspraak met André Didden 

Concept van Koen Doggen wordt bezorgd aan de stuurgroepleden (zie bijlage bij het 
verslag) 



 

5. Varia : 

. onkosten van Erik L. : Erik heeft tot hiertoe al zo’n 200 euro onkosten gemaakt voor 
Transitie.  Op welke manier en met welk geld gaan we dit terugbetalen ? 

We bespreken dit punt op de volgende stuurgroep. 

 

. ‘studiereis naar Andernach’ : we hebben aan het district laten weten dat we interesse 
hebben in een weekendje Andernach.  

Het voorgestelde moment van 8 en 9 april past niet voor het district.  Zij gaan een 
nieuw voorstel doen. 

 

6. Volgende vergadering :  

De volgende stuurgroepvergadering wordt vastgelegd op vrijdag 10 maart om 20 uur 
ten huize Baelus  (Onze-Lieve-Vrouwstraat 56 te Ekeren) 

 


