Transitie Ekeren Jaarverslag 2018
Een kort overzicht van onze activiteiten in 2018
In 2018 is de stuurgroep 7 keren samengekomen met de bestaande die‐hard‐groep van 10 mensen.
Brunch en film (plannen voor plaats) waren ook van de partij.
In mei is Transitie Ekeren officieel opgericht als vzw.
Begin januari heeft Peter Demaretz de werking van Lenora komen toelichten. In een latere fase
zullen we bekijken of we rond concrete punten gaan samenwerken.
Virginie heeft de Nieuwsbrief opnieuw leven ingeblazen.
Projecten in 2018 :
. Hof De Beuken

maandelijkse werkdagen om, in samenwerking met de bewoners en
Animatieploeg van Hof De Beuken de tuin te onderhouden en verder
af te werken.

. Soeptuinen

in samenwerking met EVA‐Centrum mee ingestaan om de
Deelnemers bewust te maken van gezonde voeding en beweging.
Het eerste jaar verliep niet altijd even succesvol. Met vernieuwde
afspraken zijn we aan het tweede jaar begonnen

. Hagelkruispark

in 2018 hebben we een aantal buurtbewoners warm gemaakt om
mee als trekkers de eetbare tuin in het Hagelkruispark vorm te
geven.
Omwille van een vernieuwd Districtbestuur zal de concrete start pas
In 2019 plaats vinden.

. Hoekakker‐project

Ons voorstel om van het park Hoekakker een agro‐ecologisch park te
maken, werd in grote lijnen mee opgenomen in de planning.
Omwille van juridische procedures in verband met de bouw en park
zullen we nog een tijd moeten wachten om te weten of dit gaat
doorgaan.

. ‘Plannen voor Plaats’ We hebben de documentaire Plannen voor Plaats van de Vlaamse
Bouwmeester in EVA vertoond samen met enkele Ekerse
Stakeholders.
. Sing Along

geslaagde sing along in Hof De Beuken. Later bij Plein Pétillant
hebben we dit nog eens over gedaan.

. Plein Pétillant

geslaagde pop‐up zomerbar met activiteiten op 3 zaterdagen in
augustus op het Kristus Koningplein in samenwerking met EVA‐
Centrum en Wereldwinkel.

. EVA‐Rommelmarkt
. Rozemaai‐feest

traditionele infostand op de EVA‐Rommelmarkt begin september
een minder geslaagde info‐stand op de Rozemaai‐feesten

