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Een kort overzicht van onze activiteiten in 2019
In 2019 is de stuurgroep 7 keren samengekomen met de bestaande die‐hard‐groep van 10 mensen.
En vanaf het najaar 2019 mogen we ook Els Van Temsche mee verwelkomen bij de stuurgroep.
Projecten in 2019 :
. 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. Geertje heeft dit als trekker vastgenomen.

. Soeptuinen

in samenwerking met EVA‐Centrum mee ingestaan om de
deelnemers bewust te maken van gezonde voeding en beweging.
Het eerste en tweede jaar verliepen niet altijd even succesvol omdat
er te weinig trekkerskracht was bij EVA. Met vernieuwde
afspraken zijn we aan het derde jaar begonnen

. Hagelkruispark

in 2019 hebben we een trekkersgroep opgericht van transitiemensen
en buurtbewoners.
En we hebben de formele aanvraag gedaan bij het Districtbestuur
aan de hand van een zeer mooie projectsituering.
Door de verkiezing van het nieuwe politieke bestuur en een
Handteken‐kwestie hebben we steeds geen officiëel ondertekende
goedkeuring en wachten we steeds af om de eerste spade in de
grond te kunnen steken.

. 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. Ook in 2019 zijn we in dit project nog steeds wachtende.

. Plein Pétillant

geslaagde tweede editie van de pop‐up zomerbar met activiteiten op
vrijdagavond 2/8 (film), zaterdag 3/8 (muziek, repaircafé,
toonmoment cultuur, infostand duurzame initiatieven) en op zondag
4/8 (brunch en workshop recuphout).
samenwerking met EVA‐Centrum, Wereldwinkel, Tracé, Vorming+,
buurderij Merksem, Artsen voor Duurzaamheid

. Vonken

op 26/1 hebben we mee de pannenkoeken‐catering gedaan op het
door CC Ekeren en Tracé ingerichte lichtspektakel in Hof De Bist.
(geen inhoudelijke maar vooral een financiële meerwaarde)

. Wereldmeerdaagse

van 4 tot en met 19/2 hebben we met een Transitiestand en veel
Vrijwillige inzet meegedaan aan de Wereldmeerdaagse in Brasschaat.
We hebben dit positief geëvalueerd en wille de volgende keer
opnieuw meedoen.

. Samenwerking met VELT :
. samen met Velt Brasschaat hebben we de film “plannen voor plaats”
georganiseerd in Hemelhoef Brasschaat
. Erik L. is ook bestuurder bij VELT Brasschaat
. ook op andere momenten is er samenwerking (bv. Plein Pétillant)
. ME4C

ME4C staat voor Merksem Ekeren For Climate
Op 18 mei hebben we in samenwerking met Transitie Merksem een
Burger‐activerings‐moment inspelend op de verhoogde gevoeligheid naar
aanleiding van de klimaat‐jongerenmarsen.
In samenwerking met Koen Wynants van Commonslab Antwerpen

. EVA‐Rommelmarkt

traditionele infostand op de EVA‐Rommelmarkt begin september

. Cadeaudagen WW‐Ekeren
op 30/11 en 1/12 namen we met een Transitiestandje deel
aan de Cadeaudagen van de Wereldwinkel.
. Maak Ekeren Mee
Het nieuwe Ekerse Districtbestuur organiseerde in het kader van hun
Burgerparticipatie een bevraging naar de wensen van de Ekerenaren. Vanuit
Transitie hebben op enkele van deze momenten onze wensen voor een
groener en duurzamer Ekeren naar voor gebracht.
. Transitie Vlaanderen : naar aanleiding van de bestuurswissel bij Transitie Vlaanderen zijn
Erik L. en Erik B. sinds het voorjaar 2019 actieve bestuurders van Transitie
Vlaanderen vzw. Het accent van de huidige werking van Transitie Vlaanderen
ligt voornamelijk op het opstarten van een community‐platform waardoor de
trekkers van Transitie‐groepen en aanverwante burgerorganisaties
makkelijker informatie en kennis kunnen uitwisselen en elkaar kunnen
inspireren.

