Transitie Ekeren stuurgroep 8 november 2019
Aanwezig : Geertje, Zus en Erik, John en Paulette, Greet en Sus, Erik (verslag),Virginie
Verontschuldigd : Els, Zeno, Raf
We wensen Els van hart proficiat met kleine Sam. Dikke proficiat, geniet er van.
1. Hagelkruispark :
. het project is goedgekeurd, overeenkomst moet nog worden getekend (vermoedelijk begin
december)
. we zullen er wel moeten achter zitten om dit jaar nog te kunnen beginnen.
. 7 december arriveert een eerste lading struiken, eerst in te kuilen. (op voorlopige plek)
Erik B. kan rijden, voorlopige plek bij Geertje, John en Erik L.
Afspraak om 9.45u bij Natuurpunt, Lindelei.
. in te plannen : de datum officiële opening moet in samenspraak met district worden
vastgelegd
de genietersgroep gaat dit verder uitwerken
. alvast twee aandachtspunten : persoon met kennis van zaken betrekken, en aandacht
hebben voor de het groepsproces.
. er wordt een begroting aangemaakt : voor verdere financiering zullen we kijken waar we
terecht kunnen.
2. Hof De Beuken :
. de werkdagen : . mor en 9/11, even samenzitten om de toekomstige invulling van de tuin
te bespreken (welk materiaal en invulling hebben we nodig)
. eventueel op te halen materiaal bij Virginie
. materiaal bij Natuurpunt : Geertje spreekt af
. volgende werkdag 14 december
. materiaal bij Vorderstein : Geertje spreekt af
. volgend jaar bestaat Hof De Beuken 50 jaar : hoe willen we de tuin in the picture zetten ?
3. Wereldwinkel Cadeaudagen :
. 30 november en 1 december : opbouw op 29 november vanaf 9 uur.
. invulling van de stand : informatie transitie (erik B), electro (erikL), peter‐meterschap
hagelkruispark (geertje), promotie voor meetup buurtcomposteren (Greet) , voedselteam
(Erik bekijkt wat we nog hebben), wassen met klimop (Geertje), natuurrecept als inspiratie
(Geertje en Zus), Geertje zorgt voor paraplu met creatieve kerstverlichting en ‐versiering.
. aanwezigheid op de twee dagen :
Vrijdag 29 november : Erik L./ Erik B. zorgt voor het leveren van onze spullen
Zaterdag 30 november : vm John en Paulette nm Geertje (vanaf 14u) / Erik
nm Sus en Greet
Zondag 1 december : vm Erik B.
4. Buurtcompost Traject :
. Posthof neemt het buurtcomposteren onder haar vleugels als je 20 mensen hebt en een
plek (Hagelkruispark)
. concept : omwonenden van het hagelkruispark maken mee een composthoop voor de tuin.
Bruikbaar voor de tuin en als er overschot is kan dit uitgedeeld worden.

. Erik en Greet werken het verder uit.

5. Nieuws voor de Nieuwsbrief : wat zetten we er in.
. Eetbare tuin Hagelkruispark (Geertje)
. buurtcomposteren : we zoeken minstens 20 deelnemers (Erik L.)
. Geschenkenbeurs Wereldwinkel Ekeren
. crea‐namiddag Hof De Beuken
. tips : vpro tegenlicht, movies on Mondays, Groen kennisnet, artsen voor duurzaamheid,
Velt
Timing : informatie aanleveren aan Virginie tegen woensdag, versturen rond 13 november

6. Varia :
. dromenlijst : wat doen we hiermee ?
. we gaan deze verzameling ordenen en we bekijken dit op een volgende
vergadering.
. artsen voor duurzaamheid : lezing 26/11 (Verbertstraat Schoten)
12/3 (De Geesten Ekeren)
. plein Pétillant : datum 2020
. datum : 31/7 en 1 en 2 augustus
. Transitie Vlaanderen : online community‐platform wordt opgestart in pilootproject
. Trage wegen : zoekt een vergaderzaal : EVA, Tracé, Natuurpunt, …
Erik informeert Trage Wegen
. Climat Extinction : 2 december in Klappij + film

7. Jaarplanning : zie bijlage

8. Datum Volgende vergadering :
. Vrijdag 17 januari 2020 om 19.30 uur bij Geertje (plaats wordt nog bevestigd)

