
Transitie Ekeren: stuurgroep van 9 juni 2017

Aanwezig: Geertje, Virginie, Raf, Sus, Greet, Erik L, Zus

Verontschuldigd: Erik B, John, Paulette

1. Hof De Beuken

17 juni werkdag
Vraag/voorstel: zou het niet werkbaarder zijn om een vaste zaterdag per maand vast te 
leggen ipv telkens te werken met een doodle —-> is al besproken met Annick en ok bevonden; nu 
nog beslissen welke zaterdag we nemen

Overleg met directie/Donald
rond - Wordt er genoeg geoogst ?

- Hoe loopt de verzorging van de kippen ?
- Wat mogen we besteden ?
- …

Ondertussen zijn een aantal dingen besproken met Annick en wordt het overleg niet gepland.

2. De Hoekakker

Erik L en Raf gaan naar de vergadering op 17/6

3. Hagelkruispark

Ludo Van Reusel verzekert ons dat we een ‘plek’ krijgen in het Hagelkruispark waar we 
met Transitie Ekeren een bestemming kunnen aan geven. Maar hij voegt er aan toe dat 
we er best werk van maken; volgend jaar zijn er verkiezingen en het is wenselijk dat dit 
binnen deze legislatuur gebeurt.
We kunnen dus best met een aantal mensen samen een plan opstellen: hoe zien wij dit; 
wat willen we aanpakken, … ?
De doodle voor dit overleg is ondertussen opgestart

4. Andernach

Het weekend van 29/30 juli is nu voorbehouden voor de trip naar Andernach.
Het hoe en wat zal verder verlopen via de mail.

5. Film

De contacten met cine De Klappei lopen.
Wij stellen de film ‘Down to earth’ voor om te programmeren in hun maandagavondselectie 
(films geprogrammeerd door actiegroepen, organisaties, …)
Wordt vervolgd



6 Volgende vergadering

Er is reeds gedoodeld maar gezien de geringe respons en de noodzaak om EVA-markt 
voor te bereiden stellen wij  voor om de volgende vergadering op 6 augustus te plannen 
(met een zomerse pot-luck-picknick wat ook een bijkomende motivatie is om te vergaderen).
Virginie en Raf hebben voorgesteld dat het bij hen kan doorgaan.

Op de agenda: de rommelmarkt van EVA in september —-> concrete uitwerking

 


