Transitie Ekeren : stuurgroep 3 augustus 2018
Aanwezig : Geertje en Ronny (bedankt voor de zomerse ontvangst), Zus en Erik, Sus en Greet,
Virginie en Raf, Erik (verslag)
Verontschuldigd ; John en Paulette, Zeno en Djinn

1. Hagelkruispark :
. ontwerp : Geertje heeft verschillende ontwerpen gemaakt. 3 worden als bruikbaar
Weerhouden.
. vraag die we moeten meenemen : hoe geraken we aan water ?
. Ludo Van Reusel en de Groendienst gaan hun voorwaarden aanleveren. Die nog
bespreekbaar zijn.
. We gaan voor een esthetisch mooi ontwerp dat beantwoordt aan de gestelde voorwaarden
maar waarin we wel onze eigen visie kunnen realiseren.
. Raf ziet of hij een tekenprogramma op de kop kan tikken om een visueel mooi ontwerp te
maken.
. nog vragen :
. mogen we een constructie zetten voor materieel ?
. de populieren van de buurman zijn mogelijks een gevaarlijk probleem.
We melden dit aan Ludo Van Reusel en Gerben van de Groendienst.
. we vragen aan Gerben hun ‘beschikbare plantencatalogus’ (Geertje)
. Volgende stappen :
. verdere bekendmaking op de rommelmarkt van EVA op 2/9
. fasering : eerst enkele trekkers bij elkaar krijgen, daarna buurt uitnodigen voor
Concrete medewerking/meedenken.
. buurttrekkers bij elkaar brengen eind september/begin oktober
Voorstel : in het park of bij slecht weer in EVA , 21/9 of 28/9
John , zouden deze data passen voor EVA ?
. grondvoorbereidingen in het najaar
Aanplantingen : najaar

2. Plein PétillAnt :
. één editie is achter de rug, tweede is morgen 4/8, laatste op 18/8 :
. opmerkingen : eten te voorzien (broodjes)
. activiteiten voor 18/8 :
Raf vraagt aan nichtje voor eventuele Yoga‐initiatie
Plantenverkoop van overblijvende planten ?
EVA Repaircafé : vragen aan Louis Van Hoof (Erik B.)
. Erik B. schetst in het kort het voornemen om in Ekeren een lokale Transitiehub (vaste
locatie van waaruit transitie‐initiatieven kunnen ontstaan) op te richten. Voor dit project is
er samenwerking met Greet Heylen.
Volgende vergadering zetten we dit project op de agenda van de stuurgroep om verder te
bespreken en te bekijken hoe dit zich al dan niet in past in de werking van Transitie Ekeren.

3. Wereldmeerdaagse :
. de organisatoren vragen een aanpassing aan scenario en panelen om de informatie te
beperken. Zij gaan hier zelf een voorstel voor doen.
. Erik L. levert nog foto’s aan
4. Soeptuinen : + extra werkdagen Hof De Beuken
. in te vullen door Transitie : 19 oktober van 11 uur tot 15 uur uitstap naar het Arboretum
(Ellen en Greet)
. We experimenteren ook of er extra werkdagen kunnen worden ingeplant in Hof De Beuken
in samenwerking met de Soeptuinen.
. volgende data hebben we hierbij voor ogen :
. zaterdag 13/10
. vrijdag 9/11
. zaterdag 10/11
. zaterdag 8/12
. vrijdag 14/12

normale werkdag in HdB
extra werkdag samen met Soeptuinen om 13.30 uur
normale werkdag in HdB
normale werkdag in HdB
extra werkdag samen met Soeptuinen om 13.30 uur

Geertje geeft deze data door aan Donald

5. Hof De Beuken :
. volgende werkdag HdB : 11/8 om 9.30 uur
Plantenbakken maken (met boren en vijzen)

6. EVA Rommelmarkt : zondag 2 september
. we nemen weer deel aan de Rommelmarkt van EVA op 2/9.
. inhoudelijk : . voorstelling project Eetbare tuin in Hagelkruispark bekendmaking en
geïnteresseerden werven
. Kinderspel : aan te maken
. Electro
. opbouw op 1/9 vanaf 10 uur, afbraak zondag 2/9 vanaf 18 uur, helpende handen welkom

7. Nieuwsbrief :
. de volgende ‘grote’ nieuwsbrief is gepland in oktober
. tweede helft augustus kunnen we een tussentijdse nieuwsbrief geven met :
. deelname EVA‐Rommelmarkt
. start van het project Eetbare Tuin Hagelkruispark
. de dromen van Ekerenaars verzameld op plein pétillAnt
Virginie pakt dit vast.

8. Volgende vergadering :
. op vrijdag 7 september om 19.30 uur bij Erik Baelus
Alvast op de agenda :
. Hagelkruispark samenkomst trekkersgroep voorbereiden
. Transitiehub : situering en bespreking project
.…
9. Data voor onze agenda’s :
. 11/8
. 18/8

werkdag HdB
plein pétillAnt 3e editie

. 2/9
. 7/9
. 8/9
. 15/9
. 21 of 28/9

EVA‐Rommelmarkt
stuurgroep transitie ekeren
werkdag HdB
infostand Transitie Ekeren Rozemaai‐feesten
samenkomst trekkersgroep Hagelkruispark

. 13/10
. 19/10

werkdag HdB
uitstap naar Arboretum Kalmthout met Soeptuinen

. 9/11
. 10/11

extra werknamiddag HdB – Soeptuinen
werkdag HdB

. 8/12
. 14/12

werkdag HdB
extra werknamiddag HdB ‐ Soeptuinen

