
 

 

Transitie Ekeren  Stuurgroep 10 maart 2017 

 

Aanwezig : Raf en Virginie, Sus en Greet, John en Paulette, Zus en Erik, Geertje en Erik 

 

1. Hof De Beuken : 

. Werkdagen :  18 maart , 8 april, 6 mei  telkens om 9.30u tot 12.30u 

   Voor 18 maart moeten de paletten boven water komen. Geertje vraagt aan Donald. 

   Geertje gaat langs Natuurpunt voor nog bijkomende hazelaar. 

   Voor 8 april vraagt geertje de sleutel aan Annick. 

    

. 25 maart om 10 uur :  Tom Van Steen geeft infomoment fruitboom snoeien 

  Virginie zal een filmisch verslag maken. 

 

2. Wereldmeerdaagse : 

. we hebben de paneeltekeningen gekregen.  We trachten de panelen te versterken. 

  Zus bekijkt of ze dit kan versterken. 

. We hebben dit als een fijn evenement ervaren.  Voor de toekomst willen we nog  

  mee doen. 

. We verspreiden de boodschap naar de andere transitiegroepen dat dit een fijne 

  manier is om Transitie bekend te maken. 

 

3. Nieuwsbrief : 

. hiervan maken we een vast agendapunt op de vergadering. 

. Virginie zorgt voor de samenstelling, Erik L. doet de eindredactie 

. voor de volgende nieuwsbrief voorzien we : 

 . aankondiging van de snoeivoormiddag van 25 maart 

 . wereldmeerdaagse 

.  . uitnodiging om mee te denken met de eetbare tuin in Hagelkruispark 

 . kaart van duurzame en ambachtelijke initiatieven in en rond Ekeren 

 

4. Hagelkruispark : 

. we gaan de buurt bussen met de uitnodiging om mee te denken en werken. 

. Erik drukt de 400 uitnodigingen en bust rondom het Hagelkruispark. 

 

5. Hoekakker : 

. Erik gaat dinsdag 14 maart André Didden. 



 

 

. Wie maakt contact met directeur De Ideale Woning om hem te vertellen over onze 

  plannen van stadslandbouw?  (Erik) 

 

6. Onkosten Erik L: 

. tot vandaag heeft Erik L ongeveer zo’n 250 euro te goed. 

. welke initiatieven zouden we kunnen doen om een permanente inkomsten te krijgen? 

 . buurderij in Ekeren   

 . subsidies zoeken ?  Erik hoort na. 

 . Bio-klas van Geertje :  zou dit iets voor transitie kunnen opbrengen. 

 . hoe geraken andere transitiegroepen aan geld ?  Erik hoort na  

 . transitie-Café met vrije bijdrage  

 . geboorte/herdenkingsbos ? bv. in hoekakkerpark  ; Erik L bekijkt de  
   techniciteit 

  

7. Studiereis Andernach : 

.  10 en 11 juni  als voorstel 

 

8. Varia 

.  Uitwisselingsdag Transitie Vlaanderen 

 Erik L geeft reactie over de windbomen naar transitie Vlaanderen 

 

. TranslabA : nieuw initiatief vanuit Greet Heylen (Vormingplus) om duurzame 

             projecten dinsdag 14 maart 

 

. Transitie Sint-Andries :  duurzaamheid (van water) in de wijk op dinsdag 14. 

   Erik L. stuurt dit rond. 

  

9. Volgende vergadering :  vrijdag 28 april om 20 uur bij Geertje 


