
 

 

Transitie Ekeren  verslag Stuurgroep 21 augustus 2016 
 
Aanwezig : Sus en Greet (bedankt voor de fijne ontvangst), Zus en Erik, John en Paulette,  
       Geertje en Erik 
 
Verontschuldigd : Zeno 
 

1. Hof De Beuken 
Nieuwe doodle voor de najaars-werkdagen volgt 

 

2. Wereldmeerdaagse : 
. infopanelen: we bespreken de 6 infopanelen 
 . paneel 1  Overshootday en Ecologische voetafdruk  (Sus) 
 . paneel 2  Betaalbaar en gezond voedsel  (geertje) 
 . paneel 3  Eetbaar groen op openbare ruimte (greet) 
 . paneel 4  Energie  (erik L) 
 . paneel 5 en 6  Transitie  (erik B) 
Iedereen schaaft daar waar nodig zijn paneel nog wat bij en bezorgt de nieuwe versie aan 
erik L. 
 
. akties : 
 . tegen 29 augustus : 4 uitspraken aan erik L bezorgen over je paneel voor de 

 Electro 
. tegen begin september : definitief paneel bezorgen aan Erik L 
. tegen midden oktober : scenario uitgeschreven  
 (uitleg van ongeveer 2 à 3 minuten + wat achtergronduitleg voor de vrijwilligers) 
. voor de panelen en de elector-keuze gebruiken we een teerling met kleuren. 
. toelichting over de wereldmeerdaagse door Erik en Erik bij Unicef Antwerpen ; 
  Nagekomen bericht : deze afspraak gaat niet door want Unicef wilde graag  
  iemand van de organisatie zelf spreken. Contact werd doorgegeven. 

 

3. EVA Rommelmarkt : 
 
. inhoud van de stand : 
 . Germinalenquête : . erik L maakt kokers (voor kurken stoppen) 
 . Hagelkruisbevraging : 

. Geertje doet voorzet van formulier dat we gaan uitdelen bij de  
  buurtbewoners. 
. de resultaten zetten we op de website, voorleggen op groenplatform 

   . Electrospel : Erik zorgt voor de electro (met nieuwe vragen) en voor prijzen 
 . John zorgt voor de plaktafel en paravan, Geertje voor de paraplu. 
 

4. FILM  
 
We sluiten met de film aan bij andere vertoningen (Brasschaat, Antwerpen, ..) . We 
organiseren niet zelf maar maken wel reclame voor onze buren. 
 
In een latere fase kunnen we wel zelf een voorstelling organisaren in samenwerking met 
een school.  Wordt nog verder uitgewerkt. 

5. Volgende vergadering stuurgroep : 
 
 Is ingepland op vrijdag 4 november om 20 uur bij Erik B. 


