EKEREN
TRANSITION VILLAGE

Welkom op de zomereditie van de nieuwsbrief van Transitie Ekeren!
Wij hebben u sprankelend nieuws te melden.
Om haar transitie-ideeën uit te dragen en te pronken met haar verwezenlijkheden heeft Transitie
Ekeren haar schouders gezet onder twee zomerse activiteiten waarbij zij u hartelijk welkom heet:
Sing A Long 30 juni in Hof de Beuken en Plein PétillAnt op het Kristus Koningplein op zaterdag 14 juli,
28 juli, 4 augustus en 18 augustus.

- SING A LONG

Sing a long is gericht aan alle zang- en musiceerlustigen én publiek.
Dit evenement gaat op zaterdag 30 juni door in de Belevingstuin van het woonzorgcentrum Hof
De Beuken, Geestenspoor 73 Ekeren. ‘Sing a long’ is een samen zingen zonder daarom een koor te
zijn, dit is een eigen definitie. Er wordt om 14u gestart en rond 15u30 gepauzeerd. Dan is er tijd voor
een babbel, een drankje, een wandelingetje door de tuin - die onder impuls van Transitie Ekeren de
‘belevingstuin van Hof De Beuken’ is geworden.
Er wordt gestart met zingen om 16u30: U krijgt een bundeltje liedjesteksten en er is ruimte voor
improvisatie. Om 18u voorzien we een avondmaal in de vorm van een Pot Luck: iedereen brengt
iets lekker mee (bij voorkeur zelf gemaakt) dat hij wil delen met de anderen (een iets grotere
portie dan hij/zij zelf aankan/aankunnen).
Centraal staan de bewoners van het Woonzorgcentrum.

- PLEIN PÉTILLANT
Plein PetillAnt is een pop-up ‘ontmoetingscafé in samenwerking met andere Ekerse partners.
Er worden activiteiten in verband met duurzaamheid georganiseerd: repaircafé, verticale
pallettuintjes maken, …
Onze bedoeling is om het gezellig te maken en meer bekendheid te verwerven, nieuwe actieve
leden te werven voor de activiteiten Hagelkruispark, Hof De Beuken, … , en om de samenwerking
met andere partners vorm te geven.

- ONZE PERMACULTUURTUIN ‘HOF DE BEUKEN’: HELP JE MEE?

OP 11 AUG EN 8 SEPT VANAF 9U30							
Op 21 april, 23 mei en 9 juni heeft het transitieteam terug de handen uit de mouwen gestoken
in Hof De Beuken om de tuin te verfraaien: bloemenweide aanleggen, planten, bomen vrijmaken,
paden vrijmaken en een hek maken waarvoor een oproep om lange stevige hazelaartakken.
Wij zouden graag Hof De Beuken meer kenbaar maken in Ekeren: nieuwe mensen aantrekken en
blijvend betrokken houden. Daartoe zullen wij meer mensen actief aanspreken.

- LOCATIES ZELFPLUKMOGELIJKHEDEN IN EKEREN:
TOEKOMSTIGE EETBARE WERVEN HAGELKRUISPARK

Er is met het District van Ekeren een akkoord bereikt om in het Hagelkruispark een eetbare tuin
aan te leggen. Met de plek die ons is toegewezen, zijn wij meteen aan de slag gegaan. Ieder
gaf zijn idee hoe zijn ideale eetbare park er zou moeten uitzien. Wij willen in het najaar aan het
planten slaan.

- SOEPTUINENPROJECT
In het Eva-centrum wordt ondertussen lustig soep gekookt met zoveel mogelijk zelf gekweekte
groenten.
Wij hebben gezocht naar plekken om groenten te telen en hebben deze gevonden in het Tracé
in Ekeren, waar momenteel een hoge en een lage bak staan. Bakken op het dak van het Evacentrum zijn ook een optie.

- BEZOEK AAN HET VOEDSELBOS
Transitie Ekeren was aanwezig bij de wandeling in het voedselbos in Nieuwmoer, een initiatief van
Velt Polder. De enthousiaste eigenaars hebben ons het ontstaan, de evolutie, hun visie met passie
toegelicht.

- WERELDMEERDAAGSE 2019
Wij engageren ons terug voor de Wereldmeerdaagse, een Noord-Zuid-evenement waaraan een
700-tal vrijwilligers en een 20-tal ngo’s en 4e pijler-organisaties meewerken en die door 11.000
jongeren wordt bezocht. Dit evenement start in Brasschaat en loopt van van 4 tot en met 19
februari. Nadien verhuist de wereldmeerdaagse naar Mechelen waar het doorgaat van 11 tot en
met 26 maart. Wij zoeken ondersteuning hiervoor bij transitie Mechelen.

- TOEKOMSTIGE ACTIVITEIT:

TRANSITIECAFÉ ‘PLANNEN VOOR PLAATS’
In het najaar plant Transitie Ekeren een filmavond rond ruimtelijke ordening en leefbaarheid.
In de volgende nieuwsbrief geven wij je meer toelichting.

OM AF TE SLUITEN:
Transitie Ekeren heeft heel wat te bieden aan mensen die daarvoor openstaan.

Alle informatie en verslagen en plannen
vind je op onze website www.ekeren.transitie.be of
op onze Facebookgroep Transitie Ekeren.

