EKEREN
TRANSITION VILLAGE

OPROEP --- OPROEP --- OPROEP
>> WERELDMEERDAAGSE MECHELEN
Transitie Ekeren zoekt vrijwilligers die zin
hebben om jongeren een onvergetelijke dag
te bezorgen tijdens de Wereldmeerdaagse!
Dit evenement vindt plaats van 11 t.e.m.
22 maart 2019 in de Loods, Transit M
in Mechelen. De Wereldmeerdaagse
dompelt leerlingen van de 1ste graad
secundair onderwijs een halve dag onder
in een mondiaal bad. Op een interactieve

‘wereldmarkt’ met aantrekkelijke doestandjes leggen de scholieren een traject af
waarbij ze korte opdrachten vervullen.

>> OPROEP BUURTOVERLEG
Transitie start met een eetbare tuin in het
Hagelkruispark. Jullie zijn van harte welkom
op ons 1ste buurtoverleg op 30 november
2018 . Op onze uitnodigingsbrief vind je de
agenda en een link naar de visietekst.

WELKOM OP DE HERFSTEDITIE VAN DE NIEUWSBRIEF VAN TRANSITIE
EKEREN!
De mooie zonnige drukke zomermaanden zijn voorbij en de herfst heerst al een tijd in ons land.
De oogst is binnen en het is tijd voor wandelingen in de heerlijke herfstgeuren en de kleurrijke
ritselende bladeren. Tijd voor wandelingen, bedenkingen en plannen.
Transitie is mensen samenbrengen, in een hartelijkheid rond de thema’s ecologie, duurzaamheid
en zelfredzaamheid. We ijveren voor meer eetbaar groen in ons district, naar het voorbeeld van
onze Ekerse zustergemeente Andernach. Dat hebben wij ons de afgelopen maanden ter harte
genomen en blijft de kern van ons thema voor de volgende activiteiten.
De hele zomer door waren we druk in de weer om onze missie uit te dragen en te toetsen wat er
leeft bij de Ekerse bevolking. Het begon met sing a long.

- SING A LONG

“Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,
laat ons een boom en het zicht op de zee,
vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
de wereld die moet nog een eeuwigheid mee…”
weerklonk het op zaterdag 30 juni in het kader van de belevingstuin van woonzorgcentrum Hof
De Beuken, Geestenspoor 73 Ekeren door de zanglustigen, de bewoners van het woonzorgcentrum,
transitieleden en geïnteresseerden.
Het geheel werd begeleid door Sus en Annick.
Er volgde een rondleiding in de tuin en ‘s avonds was het gezellig aanschuiven voor de potluck.
Wie wil meehelpen in onze permacultuurtuin Hof De Beuken is van harte welkom:
8 dec - 12 jan vanaf 9u30 en elke tweede zaterdag van de maand: het werk houdt in paadjes
mooi maken, snoeien, planten...

- PLEIN PÉTILLANT
Onze volgende gezellige activiteit was plein pétillant. Dit ging door op
drie zaterdagen 28 juli, 4 augustus en 18 augustus in samenwerking
met andere lokale organisaties op het centrale Kristus Koningplein .
Het werd een Bruisende ontmoeting op het Kristus Koningplein vol
boeiende activiteiten: plantenwanden maken, zomerbar, kom de
krant lezen, boeken- en spullendeelkast, babbelbox, kinderanimatie,
gezelschapsspellen, muzikale opluistering - live
Het idee kwam van Greet Heylen van Broedwerk. Samen met de
muzikant Erwin Albrecht en allerlei partners zoals het Eva-Centrum met
logistieke ondersteuning, Hof De Beuken, Velt Brasschaat, fietsrepair,
de zadenbib, tai chi (groep) en houthart, potsierliijk, Start to Move van
Hilde Joosen, Stadsmakers, sanitaire stops en water van Troubadour en
Anders dan Anders.
Het was een pop-up ontmoetingscafé met allerlei activiteiten in verband met duurzaamheid.
Onze bedoeling was 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 onze partners vorm te geven. Er was gelegenheid voor de bezoekers om hun dromen op te
schrijven. Deze werden verzameld en bewaard.
Door het succes organiseren wij volgend jaar een volgende editie.

- ROMMELMARKT 2 SEPTEMBER KATTENBERG					
Zoals vorige jaren waren we ook dit jaar weer aanwezig met onze stand op de rommelmarkt. Er
passeerde heel wat talent die op de hoogte wilden blijven van onze transitieactiviteiten: een
schrijnwerker, een bioloog UA, een onthaalmedewerker in het Havenhuis en tevens licentiaat DuitsItaliaans, de CEO van DRU International (presentatiekoelinstallaties), iemand van Jong Groen, een
leerkracht van het Gitok en iemand die een privéverzameling heeft over ons koningshuis en zich
thuis voelt in de hoogstamboomgaard van Dirk Vanden Eynde in Nieuwrode.
En ook iemand die nog 12 maanden te leven had, zich ging verdiepen in voeding met de cursus
‘Voeding als eerste medicijn’ en 4 jaar verder is hij voor ongeveer 80 % van zijn chronische kwalen
verlost. Ter info, de lesgever van deze cursus is dr. Geert Verhelst. Een autoriteit als het over
planten gaat. De meeste herboristen gebruiken zijn boek als naslag.
Het aantal inschrijvingen voor het Hagelkruispark is gestegen van 11 naar 27 waardoor we op 211
contactpersonen in onze mailinglijst kwamen.

- LOCATIES ZELFPLUKMOGELIJKHEDEN IN EKEREN:
TOEKOMSTIGE EETBARE WERVEN HAGELKRUISPARK

1ste buurtoverleg samentuin op 30 november 2018 om 19:30 in het Eva-centrum,
Schutstraat 10 2180 Ekeren

Jarenlang hebben wij geijverd voor een samentuin in het Hagelkruispark en eindelijk is het er: Wij
mogen een perceel inrichten als eetbare samentuin!!
Over deze samentuin wensen wij het graag met jullie te hebben op onze eerste buurtoverleg waar
wij hopen dat jullie massaal zullen op afkomen. Alle input over indeling en planten is welkom voor
een zo breed mogelijk gedragen ontwerp. Wij willen peilen naar de verwachtingen en hoe we die
met de buurt praktisch kunnen invullen. Als leidraad is hiervoor een visietekst uitgewerkt die je
kunt raadplegen op www.ekeren.transitie.be
De 4 pijlers van onze samentuin zijn:
- Biodivers: transitie, permacultuur
- Eetbaar: voeding, gezondheid, geur, kleur, zelfvoorziening, doel
- Samenwerking: samen dragen, er samen voor gaan
- Ontmoeting: samen delen, kennis, oogst, vriendschap, feesten
De eerste werkdag volgend jaar maken we er alvast een feestelijke opening van.
Buurtoverleg over de eetbare tuin op 30 november:
Wij komen bijeen om 19:30 voor een welkomstdrink, om 20:00 begint de voorstelling van het
project om 20:45 voorzien wij een pauze en om 21:00 is het overleg: indeling, plantenkeuze, wie
doet mee, termijn, uitvoering, …, om 22:15 is het einduur voorzien.

- BEZOEK PERMACULTUURTUIN IN DEN HAAG EETBAAR PARK (ZUIDERPARK)
EN IN FRIESLAND (DOARPSTÚN SNAKKERBUREN)

Eens wij wisten dat ons project goedgekeurd was hebben wij niet stilgezeten om prospectie te
doen. Wij bezochten allerlei duurzame samentuinen.
Onze eerste uitstap was naar het Permacultuurcentrum Den Haag waar ze al enkele jaren actief
bezig zijn om in en rond Den Haag permacultuur te verbreiden. Zo zijn ze betrokken bij cursussen,
lezingen, introducties, workshops en jaartrainingen en begeleiden educatieve en buurtprojecten..
Zij doen dit vaak in samenwerking met andere organisaties en initiatieven.
Greet en Sus bezochten ook de Doarpstún Snakkerburen in Friesland. In 2001 startte, een paar
enthousiaste vrijwilligers deze samentuin met als bedoeling een breder aanbod van natuurlijk
geteelde voeding; waar mensen van allerlei afkomst aan de slag kunnen; waar basisscholen,
middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs bij betrokken worden, zodat zij in de praktijk kunnen
ervaren hoe bloemen en planten groeien en bloeien; waar muziek, toneel of andere kunstuitingen
plaats kunnen vinden waar contact tussen verschillende doelgroepen gestimuleerd wordt om zo
de sociale samenhang in de omgeving te vergroten; waar je oude, bijna vergeten fruitrassen kunt
vinden.
In Lier bezocht Geertje de samentuin Bogerse Velden. Op een braakliggend stuk grond werd er
begonnen om wekelijks meerdere keren af te spreken om samen groenten en kleinfruit op te
kweken, maar tegelijk ook gezellig samen te genieten van de tuin.

- INSPIRATIEREIS NAAR PARTICIPATORY CITY IN ENGELAND
Een andere prospectiereis met als doel hoe transitie Ekeren haar activiteiten kan uitbreiden
was door Erik en Greet Heylen van Broedwerk en enkele mensen van Blenders (Turnhout) naar
Darkham Londen. Zij leerden over het belang van mensen aanzetten om zelf iets in het kader van
het klimaat te creëren en het belang van een plaats waar mensen kunnen samenkomen rond
duurzaamheid.

- SOEPTUINENPROJECT
In het Eva-centrum wordt ondertussen lustig verder soep gekookt met zoveel als mogelijk
zelfgekweekte groenten. Het initiatief legt de nadruk op gezonde voeding en beweging. Transitie
Ekeren verzorgt hierbij als partner van Eva-Centrum de inhoudelijke kant van groenten kweken.
Eva heeft ook voor volgend jaar een goedkeuring aangevraagd en zal met ons samenwerken in de
samentuin van het Hagelkruispark.

- VONKEN
Op zaterdag 26 januari organiseren Cultuurstation Tracé en 252 cc de tweede editie van VONKEN,
een feeëriek lichtspektakel in park Hof De Bist.
Paadjes vol lichtschalen, theelichtjes en vuurslingers leiden je langs prachtige natuurplekjes,
wonderlijke verhalen, vreemde snuiters, spetterende vuurshows en adembenemende klank- en
lichtspelen. De kunstenaars van Cultuurstation Tracé toveren ook dit jaar weer van alles uit hun
ateliers. Kortom, een nocturne in en rondom kasteel Hof De Bist.
Transitie Ekeren zorgt samen met EVA-Centrum en Wereld Winkel Ekeren voor de foodstanden.

- WERELDMEERDAAGSE 2019
4 tot 19 februari in De Ruiterhalin Brasschaat.
en van 11 t.e.m. 22 maart 2019 in de Loods, Transit M in Mechelen.
Wij engageren ons terug voor de Wereldmeerdaagse, een Noord-Zuidevenement 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
‘De Loods’, Douaneplein waar het doorgaat van 11 tot en met 26 maart
Wij zoeken ondersteuning hiervoor bij transitie Mechelen.
Het is de kans om leerlingen van secundaire scholen in contact te
brengen met verhaal over een inclusieve weerbare samenleving in
symbiose met onze geboortegrond de aarde.

- PROJECT EKEREN BRUIST TOEKOMSTIGE ACTIVITEIT:
Transitiecafé ‘Plannen voor plaats’
Op 5 maart vertoont Transitie Ekeren samen met Velt Brasschaat de film ‘plannen voor plaats’
De film gaat over ruimtelijke ordening en leefbaarheid. De voorstelling zal doorgaan in theater
Hemelhoeve Peerdsbos Gemeentepark Brasschaat. De voorstelling wordt gevolgd door een debat.
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.
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