Transitie Ekeren stuurgroep 5 november 2021
Aanwezig : Erik, Erik en Zus, Sus en Greet, Virginie en Raf, Paulette, Geertje, Vee
1. Vee stelt zich kort voor
2. Hof de beuken
. volgende werkdag 13/11
. winterklaar maken,
. Geertje vraagt voor hakselhout
. Erik spreekt Johan De Muynck opnieuw aan (Geertje heeft nog +/- 40 euro te goed)
3. Hagelkruispark
. compostplek en kruidenspiraal is in opbouw
. vaste planten zijn in optie bij De Goede Grond.
. morgen worden er bomen aangekocht bij Eddy Vets (budget kan voorgeschoten worden)
. maandag worden er bigbags geleverd: er is volk en materiaal nodig.
kruiwagens en truffelschoppen nodig: iedereen brengt kruiwagens maandag mee of van ’t
weekend naar Geertje.
. gesprek met de buurtbewoners : Sus heeft gesprek met Piet Hostyns en wijkcomité op
woe 10/11
. stuurgroep is beperkt: het zou fijn zijn dat er een extra organisatorische trekker is.
Transitie Café in het voorjaar.
Bijkomende suggestie voor andere plekken in Ekeren : ook eetbare en ander nutsplanten
voorzien.
4. Plein Pétillant 2021
. niet gelijktijdig muziek en infomomenten
. financieel resultaat 370 euro
. stand duurzame initiatieven moet gerichter zijn. (projecten komen het beter zelf uitleggen)
. we gaan dit herhalen.
5. Werkjaar 2022
. Hagelkruispark
. Hof De Beuken
. Transitiecafé’s

hagelkruispark / voedselbos
( 11 maart)
trio
Ontharding (ecohuis / gruunrand)
Erik L (Geertje)
Energie (rond april/mei)
Erik L
Klimaattuinen
Sus
Lets
Erik B
Mobiliteit – autodelen (eventueel samen met Lets)
Greet
Renoveren
Erik L
Tegen volgende stuurgroep bekijkt elke ‘trekker’ van een Café alvast even : wat zou
de inhoud kunnen zijn, welke organisatie kunnen we mee aanspreken, welke Ekerse
organisatie betrekken we mee, wat kan de doelstelling zijn van het Café
. wereldmeerdaagse week van 7 februari
. rommelmarkt
. Plein Pétillant
. maandagavondfilm in Klappei

. gezamenlijke uitstap naar interessant project/gemeente
Tegen volgende stuurgroep maakt Erik B een voorstel van jaarplanning op.
6. Nieuwsbrief
. open stuurgroep
. landbouw Luc Van Krunkelsven
7. Varia : geen

8. Planning volgende vergadering : 3 december 20u Tracé

