
Transitie Ekeren stuurgroep 20 juni 2022 

Aanwezig : Sus en Greet, Monica van Domburg, Erik L, Paulette, Raf en Virginie, Erik 
Verontschuldigd : Zus en Geertje 

We verwelkomen Monica op onze stuurgroep. Fijn dat je er bij bent ! 

1. Hof De Beuken 
 
. de volgende werkdag wordt verschoven naar 2 juli (ipv 9 juli) 
  De  volgende werkdag gaan we de composthoop verder afmaken en beginnen we  
  aan de heropbouw van de aardbeitoren.  
. de aardbeitoren is per ongeluk omver gereden door de werkmannen, jammer 
  HdB zal de planten vergoeden, we bouwen hem zelf terug op. 
  Raf stelt voor om een schadevergoeding te vragen voor het opnieuw moeten opbouwen. 
  HdB zou dit dan kunnen verhalen op de externe aannemer.  Raf stelt een mail op. 
. Erik L. vraagt of er iemand de taak van’groenbeheerder’ (planning van het groen en 
  opvolgen werkzaamheden)op zich wil nemen zodat hijzelf zich eerder op de klussen kan 
  concentreren. 
  Greet wil dit wel doen maar niet alleen. Er is momenteel geen tweede kandidaat. 
  Voorlopige oplossing : Greet zal samen met Monica een planning opmaken. Erik vraagt ook 
  aan Ann Van den Heuvel of ze hieraan wil meewerken. 
. op 10/9 is het Opendeurdag in HdB en Siegerd heeft gevraagd of we als ‘tuinvrijwilligers’ 
  de tuin (en Transitie Ekeren) mee in de kijker willen zetten.  We gaan hierop in. 
 

2. Pluktuin Pimpernel 
 
. er komen 2 banken (via Natuurpunt) en een toegangspoort in de tuin 
. 25/6 is er een volgende werkdag (materiaal ophalen in Oude Landen) 
. het gras in de tuin staat hoog. We kunnen dit afdoen met de bosmaaier.  
  Maar eventueel ook eens zien of we iets (een deel) met de zeis kunnen doen. 
  Monica vraagt aan haar man of hij dit eens wil komen voordoen. 
 

3. Plein Pétillant 
 
. we overlopen de to-do’s voor de organisatie van PP 2022 
  Erik zal een apart mailtje rondsturen met de nog in te vullen zaken. 
. de promotie starten we vanaf nu (zodat we nog een deeltje van juni meenemen. 
  Erik L. start met de social media aankondigingen + bericht naar onze eigen achterban 
  De affiches en flyers zijn klaar tegen 24 juni.  Iedereen zal nog vóór eind juni enkele affiches  
  rondbrengen. 
 

4. Gaan we van start met een ‘doe-groep’ ? : PERMABLITZ 
 
. ja, we gaan dit doen ! 
. tegen volgende stuurgroep bekijkt iedereen al eens wat voor ‘klus die maar niet afgeraakt’ 
  er bij haar/hem is. 
  Op volgende vergadering spreken we een eerste datum af. 
 



5. Transitie-Café september : thema Energie ? 
 
. Erik L. hoort bij Zuidrant na of zij aan het Transitie-Café willen meewerken en zo ja wanneer 
  dit voor hen past.  
 

6.  Nieuwsbrief : 
 
. Virginie maakt alvast op kortere termijn een nieuwsbrief met oa.  aankondiging Plein 
  Petillant , verslag Transitie-café over Pimpernel en Lets,  biologische groentebakken van 
  Kempengoud, …. 
 

7. Varia : 
 
. (Sus) Vee zou de film over Voedselbossen willen vertonen in Cinema Polygoon (Brasschaat) 
  Dit is zeker iets wat we vanuit Transitie kunnen ondersteunen.  Het moet nog concreet 
  worden gemaakt. 
. Vee zoekt last-minute een muziekgroepje voor nu zaterdag.  Geen suggesties van ons. 
 

8. Datum volgende vergadering : 24/8 
 
De volgende vergadering is op woensdag 24 augustus om 19uur. 
Indien mogelijk samen eten met potluck. 
De plaats moeten we nog afspreken. (afhankelijk van het weer)   Suggesties ? 

 

 

 


