
Transitie Ekeren stuurgroep 10 juni 2016 
 
Aanwezig : Sus en Greet, Zus en Erik, John, Erik en Geertje 
Verontschuldigd : Zeno 
 

1. Hof De Beuken 

 

.  werkdag op zaterdag 11 juni 

. Opendeurdag HdB : idee voor later , kleine plaatjes om planten aan te duiden. 

 

. Sint Vincentius : 

  Het ontwerp van de tuin ligt al vast.  De input vanuit Transitie zal zich beperken tot kleine 

  suggesties om het ontwerp iets aan te passen. 

  Geertje spreekt hierover met Anne Cauwe. 

 

2. Wereldmeerdaagse in Brasschaat : 

 

. gaat door van 7 tot 22 februari in Brasschaat 

. een tweede versie gaat door van 6 tot 17 maart in Boom 

 

. er dienen panelen gemaakt te worden : het ontwerp moet klaar zijn tegen september 

. de rode draad is “wereldburgerschap” 

. we dienen vanuit transitie invulling  te voorzien gedurende de ganse periode 

  Voormiddag van 9 tot 12 , namiddag van 13 tot 16 uur 

. we zullen hiervoor een vraag richten aan alle omliggende Transitiegroepen  

. Erik B bezorgt emailadressen van de omliggende groepen.   

 

3. EVA Rommelmarkt op 4 september 2016 : 

 

. we werken allemaal mee aan de opbouw (op 3 september), de dag zelf en de afbraak  

. Onze stand weer in samenwerking met Trage Wegen 

. invulling van de stand : 

 . electro  

 . lancering van de’ Hagelkruispark-werkgroep’  bevraging voor deelname 

 . enquête voor deelname Hagelkruispark-werkgroep aan rommelmarktstandhouders uit de 

  Buurt 

  . Prijzen : Erik L. vraagt aan Hugo voor plantjes/zaden en potgrond 

 Huiswerk tegen volgende stuurgroep op 3 juli : iedereen bedenkt 10 nieuwe vragen voor het 

electrospel  . zowel voor kleine kinderen als voor iets grotere kindren 

 

4. Films in de Klappij 

 

. het idee leeft om een filmreeks rond transitie/duurzaamheid te organiseren in de Klappij. 

. Sus informeert naar de voorwaarden van de Klappij 

. we willen dit samen organiseren met andere Transitie-groepen.  



 

5. Volgende data van de stuurgroepen : 

 

. 3 juli om 10 uur bij Geertje :  brunchvergadering 

. 21 augustus om 10 uur bij Greet  :  brunchvergadering 

. 4 september   EVA Rommelmarkt   (+ opbouw op 3 september rond 10 uur) 

. vrijdag 16 september om  20 uur : stuurgroep bij  Erik B. 

 

Bedankt John voor de fijne ontvangst. 
 
Groetjes, Erik 


