Transitie Ekeren stuurgroep 4 mei 2018
Aanwezig : John, Sus, Virginie, Erik L, Raf, Greet, Geertje, Erik B
Verontschuldigd : Zus, Paulette, Zeno
1. Transitie Ekeren vzw
. De vergadering beslist tot oprichting van de vzw Transitie Ekeren en aanvaardt de statuten
zoals deze werden opgemaakt.
. Erik B. zal alle verdere stappen zetten om de oprichting van de vzw verder in orde te
brengen.
2. Soeptuinen van EVA :
. er wordt gezocht naar plekken in Ekeren om een klein tuintje aan te leggen.
. de tuin van Tracé wordt voorlopig niet weerhouden (te veel stenen en angst voor te veel
schadelijke stoffen van de remmende treinen)
. andere mogelijkheid is werken in bakken op het dak van EVA-Centrum.
Bedenking : is dit wel stevig genoeg ? en wat met de veiligheid voor de randen ?
John bekijkt of hij de plannen van het gebouw heeft.
. Transitie zal regelmatig (1 a 2 x /maand) een vrijdagnamiddag verzorgen in het project.
3. Hagelkruispark :
. plan maken voor de invulling van de eetbare tuin in het Hagelkruispark.
Samenkomst op maandag 28/5 om 19 uur bij Geertje
. Geertje vraagt aan Gerben van de Groendienst de juiste plek voor de tuin en een exemplaar
van het samenwerkingscontract tussen de Stad en het project. (Bram van Posthof ging dit
doorsturen.
. globale planning :
. eerst eigen plan opmaken (28/5)
. buurt betrekken in september
. eerste grote aanplantingen in het najaar 2018
. de doos : we zijn op zoek naar de doos met emailadressen en reacties van de
buurtbevraging. Erik B, Erik L en Geertje doorzoeken heel hun huis.
4. Hof De Beuken :
. we behouden de vaste werkdagen, dit is het makkelijkst om te communiceren
. volgende werkdag is op zaterdag 12/5 (oa. verhoogde bak maken)
. idee : nog eens een activiteit plannen (bv. drank maken in de tuin)
. meer kenbaar maken in Ekeren : nieuwe mensen aantrekken en blijvend betrokken houden.
. op de website plaatsen
. mensen actief aanspreken
. op 30/6 organiseren we een sing along + potluck in Hof De Beuken
Start rond 13.30u a 14.00u
Opentrekken naar een bredere groep geïnteresseerden
Sus is inspirator en trekker van dit initiatief.

5. Wereldmeerdaagse 2019 :
. op 1 juni is er een afspraak et de organisatie om verder af te spreken. Erik L. en Geertje
Gaan.
. wij engageren ons voor Brasschaat, voor Mechelen tracht Erik L contact op te nemen met
Transitie Mechelen (en omstreken)
6. Film Plannen voor Plaats :
. voorstel : Ekerse groepen polsen of ze interesse hebben om er verder iets rond te doen in
Het najaar.
. Lenora
Erik L hoort na
. Natuurpunt
Geertje hoort na
. Transitie Merksem
Erik B hoort na
. Vriendenkring van Andernach
Geertje hoort na (ev.)
7. Nieuwsbrief :
. de volgende nieuwsbrief willen we versturen begin juni
. mee op te nemen in deze nieuwsbrief :
. sing along van 30 juni
8. Voorstel Zomeractiviteit :
. Erik B doet het voorstel om in de vakantieperiode op enkele zaterdagen op het Kristus
Koningplein een pop-up ‘ontmoetingscafé’ te organiseren in samenwerking met andere
Ekerse partners.
. tijdens deze zaterdagen kunnen dan ook activiteiten in het brede thema van duurzaamheid
worden georganiseerd : repaircafé, verticale pallettuintjes maken, …
. andere mogelijke ideeën : babbelbox, yoghurt maken
. bedoeling is om meer bekendheid te vererven, nieuwe actieve leden te werven voor de
Activiteiten Hagelkruispark, Hof De Beuken, … , en om de samenwerking met ander partners
Vorm te geven.
. Erik B maakt een subsidiedossier klaar voor Stadmakers (in te dienen tegen eind mei).
. idee naar partners : gezinsbond, natuurpunt, tracé, Eva, …
9. Volgende vergadering :
De volgende stuurgroep gaat door op 15 juni om 19.30 uur bij Virginie en Raf.

