
 

 

Transitie Ekeren   stuurgroepbrunch van 3 juli 2016 
 
Aanwezig : Greet en Sus, Zus en Erik, Erik, Geertje en John 
Verontschuldigd : Zeno 
 
Na een heerlijke zomerse buitenbrunch hebben we volgende agendapunten besproken : 
 

1. Hof De Beuken : 
 
. gevraagd wordt om de doodle in te vullen zodat de volgende werkdagen kunnen worden 
ingepland. 

 

2. Wereldmeerdaagse Brasschaat : 
 
. de boodschap is via facebook al verspreid en enkele mensen hebben zich al opgegeven 
om mee te helpen.  
. Erik L. heeft een overzichtelijk excelblad gemaakt om de aanwezigheden op te zetten. 
  Ofwel rechtstreeks in het dagrooster ofwel onderaan de oplijsting 
. we zullen dit wel regelmatig onder de aandacht moeten brengen om het ganse 
aanwezigheidsrooster ingevuld te krijgen 
. Erik B. geeft het emailadres van Myriam (Transitie Deurne en Transitie Vlaanderen) 
door aan Erik L. 
 
. tegen de volgende stuurgroep 21/8 ontwerpen we zes panelen : 
 Paneel 1 Overshoot Day en Ecologische voetafdruk Sus 
 Paneel 2 Betaalbaar en gezond Voedsel   Geertje 
 Paneel 3 Lokale Initiatieven    Greet 
 Paneel 4 Energie      Erik L. 
 Paneel 5 en 6 Transitie     Erik B. 
. De panelen zijn 2 m op 90 cm : enkele staakwoorden en eventueel illustratie 

 . bij de panelen maken we ook al een beginsel van tekst 
 
 . vervolg : 
   . in september moeten we de paneelontwerpen aanleveren aan de organisatie 
   . tegen midden oktober zorgen we dat we klaar zijn met de concrete invulling van de 
       stand  ( electro, kaarten, opdrachten ) en met het bijhorende daaiboek. 
 

3. EVA-Rommelmarkt 
 
. we overlopen enkele vragen die mogelijks bruikbaar zijn voor de ‘kinderversie’ van de 
electro. 
. Geertje en Erik hervormen hun vragen en leveren dit tegen augustus aan aan Erik L. 
 
. verder doen we op de stand nog  . de Germinal-enquête  (Wat heb je liefst ?) 

   . de Hagelkruispark-bevraging  (wie wil meewerken ?) 

    Dit werken we ook verder uit op de stuurgroep van 21 augustus. 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. Films in de Klappij : 

. Sus heeft contact opgenomen over de film Libertair 
  We kunnen hem vertonen aan de kostprijs van 120 (besloten groep) of 150 euro 
 
. We kunnen deze film eventueel ook bij EVA-vertonen (dan sparen we de Klappij-
kosten uit). 
. Sus hoort ook nog eens na bij cc Ekeren. 
 
. we bekijken of we deze film niet kunnen vertonen in samenwerking met Ekerse 
scholen. 
 
. Sus hoort ook bij Klappij nog eens na naar hun voorwaarden voor een filmreeks  

 

5. Samentuin-initiatief Heidi en Luc van Schoonbroek 
 
. We nemen contact op met hen om te bespreken hoe wij hen eventueel zouden kunnen 
helpen. 
. Geertje (en eventueel ook Greet) gaan eens langs bij hen 

 

6. Volgende samenkomsten : 
 
. 21 augustus  stuurgroepbrunch  om 10 uur bij ‘ongs’ Sus en Greet 
. 3 september  opbouw rommelmarkt    rond 10 uur bij EVA 
. 4 september  rommelmarkt EVA infostand Transitie en Trage Wegen 
. 16 september  stuurgroep   om 20 uur bij Erik B 

 
    


