Transitie Ekeren : stuurgroep 25 maart 2022
Aanwezig : Erik B (bestuurder), Erik L (bestuurder) , Geertje (bestuurder), Greet en Sus,
Virginie en Raf, Zus
Verontschuldigd : Paulette
1) Hof De Beuken :
. De Kerkfabriek schenkt ons twee hazelaars, 1 voor HdB en 1 voor Pimpernel.
. het kippenhok is weggedaan, in de plaats kunnen eetbare planten komen.
Eendagslelie damastbloem
Eetbare groenten: bloedzuring, kolen, brave hendrik, aardpeer, sedung, pompoenen
Verhogen met kasseien, engelwortel, duizendblad, look zonder look,
boerenwormkruid
Sering: van voor naar van achter
. werkdag 9 april : compostplek aanpakken en planten op de plaats van het kippenhok
. op 27 april is het vrijwilligersfeest bij HdB

2) Pluktuin Pimpernel :
. Erik B meldt alle vaste werkdagen van het voorjaar aan de verzekering
. de vaste werkdagen zijn elke maand : 2e woensdagnamiddag en 4e zaterdagvoormiddag
. er is een steeds grotere betrokkenheid en interesse van de buurt
. Transitie-Café op 6 mei in EVA over de Pluktuin
. inhoud :
situeren van de Pluktuin Pimpernel
Uitleg over Permacultuur
Het waarom van eetbaar Ekeren
Voedselbos
Geertje en Virginie (en Greet en Sus) bereiden dit voor
Ook kijken naar een element waar mensen kunnen meedenken en meedoen
. bekendmaking : . Erik en Erik maken een affiche en flyers voor de buurt
. melding op de LED-schermen van het District
. facebook en website
. onze Nieuwsbrief
. via andere kanalen : hoplr, cc Ekeren, Marktje 7, Ekers Bondje, ….
. in samenwerking met Zadenbib van Ekeren , Greet neemt hiervoor contact
3) Eetbare planten in Park Roozemaai : vraag Sven De Loene
. in de tweede fase van het Park Roozemaai wil men eetbare planten zetten en de
buurtbewoners betrekken. Sven vraagt of Transitie Ekeren hierin een rol wil spelen.
. we willen dit doen omdat we dromen van een Eetbaar Ekeren
. Maar wel onder voorwaarden :
. binnen onze draagkracht
. geen trekker zijn, wel inspireren en adviseren
. er moet een duidelijke interesse en goesting zijn bij de omwonenden

Is er een concrete vraag vanuit de bewoners.
. eventueel kan dit meegenomen worden op het Transitiecafé van 6 mei ?
4) Hoekakker
. Het ziet er naar uit dat de Hoekakker niet bebouwd zal worden.
. Vanuit Transitie willen we mee denken aan een goede invulling van de vrije ruimte.
We inspireren ons op het werk dat Koen Doggen reeds voor het gebied heeft gemaakt.
. op 11 of 12 mei gaat er eventueel een buurtvergadering hieromtrent doorgaan
georganiseerd door Gruunrant en Antwerpen aan het woord.
Erik L. informeert bij Dirk van Gruunrant over dit evenement en onze rol daarin.

5) Plein Pétillant : 5, 6 en 7 augustus
. Erik B dient de evenementaanvraag en het subsidiedossier in
. zaterdag wordt weer de muziekdag, een groter budget aanvragen
. gaan we een (compost)toilet voorzien : vraag hoe zit dit praktisch met het legen van de
toilet ?
. vraag van Annie Joosens om Riksja te voorzien op het plein om op die manier dit initiatief
meer bekendheid te geven en vrijwilligers-fietsers te werven.
Dit is ok, maar zij moeten zelf wel de organisatie op zich nemen.
Greet zal hierover Anny informeren.
. voor de workshops kan gewerkt worden rond het thema zelfvoorziening en
zelfredzaamheid

6) Varia :
. Erik B heeft een kennismakingsgesprek met de groep Freedom Cell Ekeren (groep die
ijvert voor een meer onafhankelijk en zelfstandige manier van leven). Bekijken waar de
raakvlakken liggen met Transitie. (contactpersoon is Catherine Timmermans die bij ons
groenten afneemt van Kempengoud).
. Volgende Transitie-Café in juni over het thema LETS : vermoedelijk 10 juni maar dit
moet nog worden bevestigd. Erik B pakt dit vast.
. Er zijn interessante webinars van Voedsel Anders onder de noemer Kiemkracht:
oa. hoe kunnen burgers zelf actie nemen. (webinar van 3 mei)
https://www.voedsel-anders.be/kiemkracht

7) Volgende vergadering is op vrijdag 13 mei.
plaats en uur moet nog worden afgesproken.

