Transitie Ekeren Stuurgroep 15 januari 2021
Aanwezig : Erik L en Zus , Greet en Sus, Virginie en Raf, Geertje, John en Paulette, Erik
Verontschuldigd : Zeno
1) Bankrekening :
We blijven voorlopig bij Argenta, midden van het jaar bekijken of we wijzigen (als de voorwaarden van
NewB bekend zijn)
Vorig jaar zijn er enkel de betalingen voor de verzekering van het park betaald. (totaal 170 euro)
Momenteel staat er nog 960 euro op de rekening.
2) Hagelkruispark :

. op 15/12 zijn de eerste aanplantingen gebeurd.
. momenteel worden de verschillende denk‐,doe‐, festiviteitengroepen gevormd.
. voor de compostplek zullen er binnenkort wilgenvlechten worden gezet.
. verzekeringen zijn in orde.
. infobord : nu eerst een voorlopige aanduiding, definitieve oplossing volgt later.
. erik B informeert bij Koen Wynants voor samentuin‐reglement
3) Hof De Beuken :
. Erik L. heeft een werklijst gemaakt voor de tuin.
. morgen 16/1 werkdag in HdB :
. we kunnen de bakken van Tracé terug gebruiken voor HdB.
. Erik L vraagt aan hof de beuken om een werkingsbudget.
. Afspraak met de Beuken, Erik L spreekt verder af.
. Geertje maakt offerte voor kippenhok.
. beplanting : horen bij Hugo voor viooltjes, pompoenplantjes (Paulette), rabarber, dille,
mierikswortel, venkel, groene asperge
Greet maakt een lijstje met mogelijke planten.
. de bloemenweide is tot hiertoe geen succes : dahlia‐knollen (Geertje) en lelies gebruiken
. insectentoren zou terug moeten worden opgebouwd (activiteit van maken ?)
4) Duurzaam Ekeren :
. Duurzaam Ekeren : website en verdere acties (Erik)
op de website van Transitie Ekeren verzamelen we de lokale duurzame initiatieven.
. we vragen tips aan de Ekerenaars via social media
. nog mee op te nemen : Lindehoeve, EVA repaircafé
. contactpersoon Imker Charles Anthonissen, Kruisboogstraat 27 03/5420611
Erik contacteert voor Duurzaam Ekeren en voor activiteit heropbouw insectentoren
. Machtelt De Schutter als contactpunt voor link Trage Wegen/Schoolroutes
. we zoeken mee naar een plek voor de voedseldepot, liefst met een eigen plek erbij.
Erik hoort na bij het District : gebouw groendienst schoonbroek, jeugdlokaal Ferd. Verbist
Andere mogelijkheid : oud parochiehuis Frans Lenaertsstraat (via Dirk Van Buiten)
oproep via social media

5) Plein Pétillant :
we plannen Plein Pétillant op weekend 6 – 7 en 8 augustus 2021
Erik begint de voorbereiding.

6) Jaarplanning 2021 :
. we vullen de jaarplanning verder aan. Zie bijlage
. Geertje zal ons op de hoogte houden van de appelpluk in Essen
. Buurtcomposteren : oppakken van zodra corona het toelaat.
Erik L. vraagt aan Vlaco of ze dit ook via webinar doen.
Erik L. bekijkt in februari of we samen met VELT Brasschaat iets kunnen doen.

7) Nieuwsbrief (Virginie)
Virginie heeft alle input.
Verspreiding nieuwjaarsbrief nog in januari.
8) Varia :
. Hoekakker‐park zal vermoedelijk doorgaan. Welke actie kunnen we doen ?
. contact opnemen met District om te kijken dat mee de invulling te doen. (Erik B.)
. contact opnemen met De Ideale Woning (Erik B.)
. geen verdere variapunten.

9) datum volgende vergadering(en) :

vrijdag 5 maart om 19.30u via Praatbox (hopelijk de laatste keer)
Vrijdag 7 mei om 19.30u (plaats nog te bepalen)

