
Transitie Ekeren  stuurgroep 7 november 2022 

Aanwezig : Zus en Erik, Sus en Greet, Raf en Virginie, Monica, Paulette, Erik 
Verontschuldigd : Geertje 

1. Viraal pop-up  
 
. in december organiseert Viraal op 3x3dagen een pop-up store in Ekeren. 
. vraag is of wij met Tra Ek hieraan willen meewerken. 
  We willen hier wel op ingaan en denken aan het volgende : 
  . zelfgemaakte/lokale/kruidige drankjes en hapjes voorzien op het slotevenement 
    op 23 december. 
. Monica legt dit idee voor aan Cleo van Viraal. 
 

2. Hof De Beuken : 
 
. volgende werkdag op zaterdag 12 november. 
  Verder afwerken van de aardbeientoren en compost maken 
. De ‘groen-planners’ zijn nog niet samengekomen om een plant-plan op te maken. 
  Greet zal dit vast pakken om een samenkomst te organiseren. 
. criteria bij het plant-plan : onderhoudsvriendelijk, kleur in elk seizoen,  
  niet (te extreem) giftig of prikkend, als het kan eetbaar,  (eventueel indien haalbaar  
  ‘iets op rijtjes’) 
 

3. Pimpernel : 
 
. nakijken wanneer de subsidies ten laatste moeten zijn besteed en nakijken wat er hiervoor 
  nog dient te gebeuren. Sus en Greet nemen dit vast, samen met Erik L  
. het feest is omwille van het slechte weer niet kunnen doorgaan, dit zal verplaatst worden  
  naar de lente 2023. 
. samenkomen met de trekkersgroep van Pimpernel lukt niet altijd even makkelijk. 
  Sus en Greet bekijken samen met de trekkersgroep wat nodig is om dit te activeren. 
  Indien nodig bekijken we hoe we vanuit de stuurgroep Tra Ek hulp kunnen bieden. 
 

4. Plein Pétillant 2021 : evaluatie 
 
. geen onbekenden meer laten meehelpen achter de toog, andere taken geven. 
. het programma zat goed in elkaar, geen ‘storende’ muziek in combinatie met workshops 
. muziekoptredens : streven naar meer plaatselijke groepen met lokale achterban 
. repair-café : enkel kleine herstellingen aan de fietsen 
. positief is dat er meer aanwezigen waren dankzij volledig programma op de flyer 
. volgende editie zeker tijdig alles klaar hebben voor de bekendmaking. 
. tijdig actie ondernemen om mee in het boekje van Ekeren District te komen. 
. oproep : mee zoeken naar muziekgroepen   
. datum voor 2023 : 4 – 5 – 6 augustus  
. eventueel idee : lokaal bio-boerenmarktje 
 
 
 



5. Ecokerk : 
 
. Erik L. heeft een voorstelling gegeven van Transitie Ekeren aan de mensen van Ecokerk. 
. deze groep binnen het kerkgebeuren is bezig met duurzaamheid en hebben hiervoor 
  al knappe zaken ontwikkeld.  Zie  Campagne Ecokerk 2022 (netrv.be) 
. Vermoedelijk zal Bert Vandenbossche wel bekend zijn met de Ecokerk groep van Ekeren. 
  We zullen hem aanspreken als we in de toekomst iets organiseren. 
 

6. Transitie-Cafés : 
 
. Omwille van de grote drukte bij Zuidtrant gaan we dit najaar geen Transitie-Café rond 
  ENERGIE organiseren. 
  In Schoten worden wel een drietal-avonden georganiseerd met Zuidtrant en hiervoor zullen 
  we reclame maken : 

 Dinsdag 22/11 – infosessie ‘wat(t) met mijn energie’  
 Dinsdag 29/11 – infosessie ‘Jouw werfleider voor een duurzame toekomst + ev. ‘Hoe 

krijg ik mijn woning van het gas los’    
 Dinsdag 20/12 – infosessie ‘Want je eigen zonnepanelen zijn nog steeds een 

rendabele investering!’  
 

. Transitie-Café over DUURZAAM LEVEN 
   In het voorjaar 2023 op 10 februari gaan we hierover een Transitie-Café organiseren. 
   Trekker van dit Transitie-Café is Monica. 
 

7. Opleiding Klimaatcoach 
 
. Via Bea van Tra Merksem/Natuurpunt kregen we de informatie door over een opleiding 
  Klimaatcoach.   Volg de workshopreeks – KlimaatContact 
  Een aantal mensen zijn alvast geïnteresseerd : Sus, Erik L, Virginie, Monica,  
  Hedwig en Erik. 
. vermoedelijk start de opleiding op woensdag 11 januari, en dan om de 14-dagen, 6 sessies 
. kostprijs 75 euro 
. Sus houdt ons op de hoogte 

 

8. Datum volgende vergadering : 
De volgende vergadering gaat door op vrijdag 2 december om 20 uur 
(zonder tegenbericht weer in Tracé) 

 
 

 
 

 
  


