
Transitie Ekeren : verslag stuurgroep 24 augustus 2022 

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

Geertje, hartelijk dank voor de fijne ontvangst en mogelijkheid tot pot-lucken. 

1. Pluktuin Pimpernel : 
. op 9/9 om 19u is er het 1jaar Pimpernelfeest 
. uitnodigingen worden breed verspreid 
. Erik B voorziet een partytent 3op6m 
. eventueel kan dit feest (en ook de opendeurdag HdB) mee worden opgenomen in het Feest  
  van de Verbinding. 
 
. spandoek van Transitie Ekeren aan de tuin :  
  Spandoek beter wegdoen omdat het anders lijkt dat wij de plek ‘claimen’. 
  De werkgroep van Pimpernel bekijkt een alternatief.  
  Bv. “deze plek is van ons allemaal, gesteund door Transitie Ekeren” 
 

2. EVA-Rommelmarkt : 
. we zetten weer ons traditionele infostandje (elektro, info Pimpernel, info Transitie, 
  Wensprojecten) 
. en we helpen weer mee aan de opbouw (zat 3/9 10u) en afbraak (zond 4/9 18u). 
 

3. Vraag Dominique Goffin : 
. Vraag van Dominique of we een standje van Transitie Ekeren willen op de Mariaburgse 
   feesten.  Naast info van Transitie zou ze ook graag hebben om info te geven over haar 
   producten (etherische oliën). 
. Voor dit jaar zien we dit niet zitten, maar misschien wel volgend jaar. 
 

4. Hof De Beuken : 
. op 10/9 is er de opendeurdag waarbij we ook info geven over de belevingstuin. 
. we verschuiven de werkdag naar de namiddag en houden onze (rustige) werkdag tijdens 
  de uren van de opendeurdag. 
. rond de middag is er een BBQ voorzien.  We wil meedoen schrijft zich rechtstreeks in.   
  (zie mail hierover van Erik L) 
. we voorzien ons standje met informatie en banners en elektro 
. activiteit kan zijn : kabouters schilderen, Geertje spreekt hierover af met Annick 
 

5. Vraag Patrick Naulaerts : Ecokerkraad 
. ook de kerk gaat duurzaam (of wil hierover in ieder geval al praten  ) 
. op zaterdag 22/10 om 9.30u-12u is er een Ecokerkraad in Wommelgem. 
  Parochiecentrum Familia, Adolf Mortelmansstraat 18, 2160 Wommelgem 
. Erik L (of ev. Erik B) zal daar 10 min het woord nemen over Transitie.  
  Iedereen welkom na reservatie via patrick_naulaerts@hotmail.com. 
. Tips om persoonlijk aan de slag te gaan: Met een 7-sprong naar integrale ecologie 
  https://netrv.be/campagne-ecokerk-2022 en checklist op 
  https://app.box.com/s/zxv8v0e6b84eqjg2w1weogmv1n53urt6  
   



 
6. Varia :  

. FOOD FILM FEST :  (filmvoorstellingen over duurzame voedselsystemen) 
 . mail komt van Bert Van den Bossche   
 . georganiseerd door Broederlijk Delen samen met enkele partners 
  . de vraag is of de Ekerse Parochiefederatie samen met Transitie Ekeren en EVA-Centrum 
    Een lokale filmvoorstelling willen organiseren. 
  . het is een zo goed als kant-en-klaar evenement waarvoor weinig extra organisatie is. 
  . de film die in de aanbieding staan zijn : The Great Green Wall, Honeyland, Food Forest en  
    De documentaire 2040. 
 
  . dit zou een mooi evenement kunnen zijn in het najaar waar we weinig extra werk aan 
    hebben en se plaatselijke samenwerking kunnen versterken. 
  . Erik B. informeert naar verdere details bij Bert 
  . Erik stuurt de mail verder rond aan onze groep. 
 
. Film Voedselbossen in Polygoon Brasschaat op 2 oktober :  
     . Vee bezorgt nog verder informatie 
     . we gaan dit mee kenbaar maken en het zou wel fijn zijn om er samen naar toe te gaan  
        en ook eventueel samen te ontbijten. 
 

7. Volgende vergadering : 
     Volgende vergadering op vrijdag 7 oktober om 20u. 
     Plaats vermoedelijk Tracé maar dit wordt nog bevestigd. 


