Transitie Ekeren stuurgroep 15 maart 2019
Aanwezig : Paulette en John, Zus en Erik, Raf en Virginie, Geertje, Sus en Greet,
Transitie Merksem : Marleen, Bea
Verontschuldigd : Zeno, Curt
1) Eetbare tuin Hagelkruispark : stand van zaken en verdere afspraken (Geertje)
. vermoedelijk gaat het gesprek met het District door
. (potentieel sterke) werkgroepen zijn van start gegaan (+/‐ 25 vrijwilligers)
. werkdag 6 mei : compostworkshop ism scholen om compost klaar te maken
2) Soeptuinen : stand van zaken (Paulette/Greet)
. terras in EVA is zaaiklaar gemaakt
. verplaatsing mei 10 mei ipv 11 mei
. John bezorgt de agenda van de Soeptuinen
3) Hof De Beuken : (Geertje)
. compost voor de tuin : suggestie van Bea eventueel in Brecht, Brasschaat
. samenwerking met Natuurpunt in het verschiet
. werkdagen : 13 april niet, wel 27 april Lentepoets
11 mei wordt 10 mei (ism met Soeptuinen)
8 juni wordt 15 juni (8 juni is pinksterweekend)
4) ME4C : klimaatproject op 18/5 in samenwerking met Transitie Merksem (Erikken en
Bea) zie bijlage bij de uitnodiging
. hoe bereiken we de jeugd, en andere geïnteresseerden ?
. naar scholieren : kaat.maeseele@antwerpen.be tel. 0470/750130 (Erik en Erik)
(wijkverantwoordelijke onderwijs)
. jeugddienst en jeugdraad
. buurtregisseur : Kevin Van Den Bleeken
. Schepenen Jeugd : Annemie Plompen
. Youth For climate / Students for Climate
. 6 april in Merksem (zwerfvuil opruimen in Merksem)
. Bea heeft ontwerp van affiche en flyers gemaakt, nog enkele aanpassingen, Bea en Erik
finaliseren.
. voldoende expertise aanwezig in de zaal in verband met de thema’s. (verder uit te werken)
. Koen Wijnants geeft nuttige suggesties om het proces te
. samenkomst om dit verder uit te werken : bea, erik, erik verder uitwerken
Samenkomst op 5 april.

5) Plein Pétillant : opstart van het project 2019 (Erik b)
. mogelijkheden : film, taichi, stiltemoment, repair café, free podium voor jongeren,
Trap‐hem‐zelf‐film
. datum wordt beken door het district : 1 weekend in augustus
6) Transitie Vlaanderen en Krachtvoer Plus+ (Erikken)
. de Erikken en Greet Heylen zullen het bestuur van Transitie Vlaanderen uitmaken.
7) Variapunten :
. 13 april Transitie Merksem : tuinieren in Bakken

. vonken : evaluatie moet nog volgen
. De film The Human Scale voor een Transitie‐Café ? (Sus)
Sus zorgt dat we met de stuurgroep de film al eens kunnen zien.
. duurzaamheid in Circq@tack (Sus)
Sus zal Raf Van Opdorp daarover brengen.
. Trage Wegen (Erik L.)
Erik kijkt even na naar de datum
8) Nieuwsbrief : wat nemen we mee naar de Nieuwsbrief.
. virginie gaat voor een lentebrief
. Soeptuinen Hof De Beuken 10 mei 13.30u
. Hof De Beuken
. ME4C

9) Datum voor de volgende vergadering RvB en Algemene Vergadering
. datum 3 mei om 19 uur
. plaats bij Erik en Zus
. onderwerpen :
. film Human Scale
. positie ekeren : we doen alles zelf of we zijn ‘adviseur’ / doorverwijzer
. AV ( officiële stuk)

