Transitie Ekeren Stuurgroep 27 september 2019
Aanwezig : John en Paulette, Sus en Greet, Zus en Erik, Virginie en Raf, Erik
Verontschuldigd : Geertje, Zeno, Els Van Temsche
1) Eetbare tuin Hagelkruispark :
. de trekkersgroep heeft een mooi projectontwerp voorgelegd aan de Districtsraad
Vermoedelijk wordt hierover maandag 30/9 beslist. Fingers crossed.
Sus houdt ons op de hoogte.
. als er vanuit de Ekerse Districtraad een positieve beslissing komt dan moet ook
de Stad nog zijn principiële goedkeuring geven.
. als dit allemaal positief is dan legt de trekkersgroep de volgende stappen vast (start van de
werken, openingsfeest, budgetplanning, ….)
. oproep : het District wil onder de noemer ‘Maak Ekeren mee’ luisteren naar de ideeën van
de Ekerse burgers.
Oproep naar de mensen van Transitie Ekeren en trekkersgroep Hagelkruis om op 24 oktober
Aanwezig te zijn bij ‘Maak Ekeren Mee’ in Ekershof met drie items :
. Eetbare tuin Hagelkruispark in de kijker zetten
. uitbreidende ambitie naar ‘Eetbaar Ekeren’ in navolging van Andernach
. kritische stem : als we zien hoe moeilijk het district omgaat met het project
Hagelkruis dan vragen meer enthousiasme en een betere ondersteuning van het
Districtbestuur voor de ideeën die door de burgers worden aangedragen.
( de processie van Ekeren ipv Echternach)
2) Plein PétillAnt : evaluatie
. algemeen wordt Plein PétillAnt 2019 positief geëvalueerd:
. 3 opeenvolgende dagen beter dan verspreide data
. de verscheidenheid aan activiteiten was goed, trekt nieuw en extra volk
. de samenwerkingen met andere organisaties liepen goed
. professionele geluidsinstallatie maakt het duidelijk sterker
. financieel : we eindigen op een verlies van 300 euro. Komt voornamelijk doordat
we bij de invulling van het programma grotere kosten hebben gemaakt dan voorzien.
(muziek en geluid : 625 euro film : 285 euro)
Deze activiteiten hebben wel meerwaarde gebracht dus we kunnen leven met het verlies.
. aandachtspunten ter verbetering :
. vroeger beginnen met de voorbereidingen (reeds dit najaar)
. aanvraag bij district om als vereniging erkend te worden en mee opgenomen
te worden in het zomerboekje.
. geluidsversterking voorzien voor het ganse weekend ?
. muziek : meer lokale artiesten betrekken : muziekschool, EVA, verhalen, poëzie, free
Podium
. opbouw op het plein : . meer open en uitnodigend !!
. struiser materiaal tegen de wind (scouts ?)

. afbraak zondagavond : op vast einduur beginnen als er nog voldoende helpers zijn.
Meer karren voorzien ?
. financieel minstens streven naar break‐even.
. nog meer reclame maken (betere samenwerking met het district.
. voorstel van datum voor volgend jaar : 31/7 , 1 en 2/8
Erik hoort na bij district of dit past voor het plein.
3) Cadeaudagen Wereldwinkel op 30/11 en 1/12
. we beslissen om aanwezig te zijn met een Transitiestand
. Erik L. laat nieuwe banners maken
. naast informatie geven eventueel ook iets verkopen dat link maakt met onze projecten
(bv. peter/meterschap eetbare tuin, uitgestelde verkoop, ….)
. bij de informatie link leggen tussen transitieverhaal, hagelkruispark, Plein Pétillant
4) Stockage van de strandstoelen en de bar
. John en Paulette verhuizen volgend voorjaar. Stockageplaats gezocht voor de strandstoelen
en de bar (omvang : ongeveer 3 M³)
. hiervoor zouden we tegen het voorjaar een oplossing moeten vinden.
. eventueel : nahoren bij gemeente , vaste transitiestek in Ekeren, …
5) Creatieve namiddagen van de Bunt :
. ook dit schooljaar houden we creatieve namiddagen in HdB in samenwerking met school
Bunt.
. data : zie jaarplanning als bijlage bij dit verslag
. Bio‐compost :
. op korte termijn : hoeveel compost moeten we hebben ?
Erik L. kan eventueel nahoren via Hugo Dhooge.
De compost in HdB kan gezift worden
. op lange termijn : kunnen we niet zelf bio‐compost leverancier worden in Ekeren ?
Erik L. en Greet gaan dit onderzoeken (eventueel ism Ecohuis)
6) Nieuwsbrief :
. volgende items kunnen in de volgende Nieuwsbrief :
. Eetbare tuin Hagelkruispark (afhankelijk van beslissing district)
. verslag van Plein PétillAnt
. 92‐jarige heeft zich ingeschreven voor de Nieuwsbrief
. creatieve namiddagen ism Bunt
. filmaanbod in Klappij
. artsen voor duurzaamheid : 26/11 lezing door Staf Henderickx over voedsel
WZC Verbert, Verbertstraat 25 in Schoten
. Annelies Moons 16/11

7) Transitie‐Cafés :
. het is al lang geleden dat we nog een Transitie‐Café hebben georganiseerd.
Misschien moeten we dit terug vastpakken : alle suggesties welkom.
. we plannen alvast een Transitie‐Café in voor het voorjaar van volgend jaar :
. 20/03/2020 om 20u thema : Composteren
. tijdens de volgende stuurgroep bekijken we ook of we op kortere termijn nog een Café
Inplannen.

8) Varia :
. aankoop tweedehands kar buurvrouw Geertje :
We gaan dit niet doen want we hebben geen stockageplaats
. 12/10/2019 Appelpluk (weet nog iemand waar dit was ?)

9) Stuurgroep : datum voor de volgende vergadering
. de volgende stuurgroep gaat door op vrijdag 8 november om 19.30u bij John en Paulette

Als bijlage bij dit verslag : jaarplanning 2019 – 2020 met de tot hiertoe reeds gekende activiteiten.
Deze jaarplanning zullen we elke stuurgroep verder actualiseren.

