Transitie Ekeren stuurgroep 28 januari 2022
Aanwezig : Erik L en Zus, Greet en Sus, Virginie en Raf, Paulette, Erik
Verontschuldigd : Geertje, Vee,

1. Hof de Beuken :
. werkdag 12/2 en 12/3 : compostbak opnieuw maken, kippenhok mag weg
. positief gesprek met Sigerd Van Laer : financiele afspraak
. zadenbib 26/2 13.30u : workshop “kweken in potten” , eventueel zaden voor de tuin
. vraag vanuit Waterval : moestuinproject in samenwerking met HdB en Transitie
Erik en Erik zullen verkennend gesprek hebben Juf Shani.
2. Hagelkruispark Pimpernel :
. Greet is in gesprek met Chris van de Zadenbib om een samenwerking te bekijken.
. vaste werkdagen op 4e zaterdagvoormiddag en 2e woensdagnamiddag (9/2 en 26/2)
. bedoeling is om een TransitieCafé te organiseren over het Hagelkruis niet op 11 maart
maar wel op 6 mei. Sus en Greet pakken dit inhoudelijk op, Erik B informeert bij EVA
. er gaat opnieuw een infomoment worden ingericht om bijkomend volk te werven
Op 11 maart houden we een Transitie-Café over tuin Pimpernel
Bedoeling is om nieuwe mensen te vinden voor de tuin.
Ideeën voor het thema : voedselbos, permacultuur, bedoeling van de tuin, …
Partner voor dit café kan de Zadenbib zijn.
Welke partners nog ? Natuurpunt Ekeren (Bea)
Ter voorbereiding zitten we samen met de Pimperneltrekkers.
. er wordt een jaarplanning opgemaakt van de activiteiten in functie van de bestaande en
nog aan te planten planten.
. we moeten een goed overzicht krijgen over de financies. (Erik B bespreekt dit met Rudi)
. bijkomend moet er een werkwijze worden gevonden zodat mensen niet uit eigen zak
moeten voorschieten. ( betalingen via de bankkaart van Transitie)

3. Hoekakker :
. Gruunrant heeft oa Transitie aangesproken om met de bewoners te bekijken hoe het
gebied kan worden ingevuld.
Bedoeling is rond einde maart in samenwerking met Antwerpen Aan het Woord, Red
de Hoekakker en Transitie een inspraakmoment te organiseren.
Erik L heeft een gesprek gehad met Koen Doggen om te zien of hij eventueel wil
meewerken.
. eens het concreet wordt zien we verder.

4. Plein Pétillant :
. geen combinatie van muziek en workshops.
. de data : 5, 6 en 7 augustus 2022.

5. Jaarplanning 2022
. jaarplanning is overlopen en aangevuld (zie bijlage)
. idee : in samenwerking met andere Ekerse duurzame burgers een plan en uitwerking
“Duurzaam Ekeren 2030” maken. (wensbeeld voor Ekeren in 2030)
. met voorstellen richting verkiezingen 2024
. Plein Pétillant zou hier een rol in kunnen hebben
. Transitie Ekeren is nog steeds het afhaalpunt van de biologische groenten van Kempengoud
. zoektocht om een eigen Transitie-plek te hebben.

6. Nieuwsbrief :
Virginie zet een aantal zaken van de agenda op een rij.
. nieuwsbrief tegen 31/1

7. Volgende vergadering : 25 maart 2022 om 20u in Tracé.
Stuurgroep + Algemene Vergadering

