EKEREN
TRANSITION VILLAGE

WINTEREN MET TRANSITIE EKEREN!
2019 is aangebroken! Moge het een mooi transitiejaar worden vol hoop en vol dromen. Samen
werken aan een wereld waar we gezamenlijk voor meer verantwoord voedsel, tuinieren, leven,
wonen en omgaan met spullen zorgen. Een wereld met minder vervreemding voor de natuur, een
wereld met meer biodiversiteit.
Toen Zen poëet Thich Nhat Hanh werd gevraagd wat we het meest nodig hebben om de wereld
te redden, antwoordde hij: “What we do need to do is to hear within us the sounds of the Earth
crying”. of vrij vertaald: “We dienen te luisteren naar de geluiden binnen in ons van de kreten van
de Aarde.”
De klimaatverandering zorgt voor veel ellende op wereldvlak, kijk maar naar de migratiestromen.
Lokaal voor meer natuur zorgen betekent wereldlijk denken.

- SAMEN TUINIEREN IS LEUK EN ONTSPANNEND.
HOF DE BEUKEN:
En dat doen wij al jaren in Hof de Beuken. Wij willen nogmaals een warme oproep doen aan
allen om te komen meehelpen. Aanmelden hoeft niet, je mag gewoon komen en het werk wordt
verdeeld. Iedere tweede zaterdag van de maand zijn we er tussen 9u30 tot 12u en je komt zolang
je wilt . In warme seizoenen werken ook bewoners van het zorgcentrum met ons mee.
We bouwen deze tuin steeds verder uit tot een pluktuin van kleinfruit. De bewoners van het
zorgcentrum komen oogsten en verwerken dit nadien. We werken op een natuurlijke manier en
steunen ons hiervoor op ‘ tuinieren via permacultuur’. Het is een boeiend project waar ook wij nog
veel bij leren.

SOEPTUINEN:
De soeptuinen gaan de vrijdagnamiddag terug door in het Evacentrum. Mensen komen er gezellig
samen rond verschillende thema’s en om soep te maken. Het is ook een project waar transitie bij
betrokken is. Ook hier heb je dat mensen samengebracht worden rond de natuur: het oogsten van
de vruchten van de tuin voor soep.
• De postelein en de tuinkers in ruim water wassen.
• Goed laten uitlekken.
• De halve courgette wassen en in blokjes snijden.
• De ui pellen en fijnsnijden.
• In een kookpot samen met de courgetteblokjes in olie doen slinken.
• Na 5 min de postelein en de tuinkers toevoegen en 2 min laten slinken.
• Het water en het groentebouillonblokje toevoegen.
• Gedurende 20 minuten laten stoven.
• Het geheel mixen tot een velouté, eventueel een scheutje room toevoegen.
HET HAGELKRUISPARK:
WE STARTEN MET EEN EETBARE TUIN IN SAMENWERKING MET DE BUURT
Dit wordt een mooi en positief project voor en door de lokale gemeenschap. Wij staan te popelen
om de eerste schop in de grond te steken en krijgen heel wat steun. De buurtvergadering heeft
zijn vruchten afgeleverd en we hebben verschillende groepen kunnen vormen van trekkers,
denkers, doeners en feestvierders. De eerste trekkersvergadering is van start gegaan.
De weg voor meer stedelijke zelfvoorzienigheid en eetbaar groen in onze gemeente is geopend.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons nieuw samentuinproject zal uitgroeien tot een prachtige
plek , met veel eetbaar groen, vriendschap, ontspanning, natuurontwikkeling en milieuzorg.

- WAT IS ER GEWEEST?
VONKEN ZATERDAG 26/01 - HOF DE BIST
Op zaterdag 26 januari organiseerden Cultuurstation Tracé en 252 cc de tweede editie van
VONKEN, een feeëriek lichtspektakel met paadjes vol lichtschalen, theelichtjes en vuurslingers,
wonderlijke verhalen, vreemde snuiters, spetterende vuurshows en adembenemende klank- en
lichtspelen rondom het kasteel Hof De Bist. Het werd een gezellige editie met heel wat lekkers
aangeboden door Transitie Ekeren, het EVA-Centrum en Wereld Winkel Ekeren en Tracé. Een
samenwerking die smaakt naar nog ! De herbruikbare ecobekers voor dit evenement, konden we
gratis gebruiken van het Ecohuis in Borgerhout. Hoe minder plastic afval, hoe meer vreugd. (zeker
ook voor de kuisploeg achteraf 😊)

BIJEENKOMST ARTSEN VOOR DUURZAAMHEID 26/11 - SCHOTEN
Transitie zat mee in de volle zaal in het cultuurcentrum De Kaekelaar in Schoten voor de zeer
interessante bijeenkomst van dokters voor duurzaamheid. Na een welkomstwoord van de
burgemeester werd een presentatie gegeven door de Sea First Foundation die ons wees op
de nefaste gevolgen van de consumptie van vlees en vis op het milieu. Daarop volgde een
documentaire van LoveMEATender over de vervreemding van de boer met zijn beesten die zich
door de drang naar productiviteit heeft voltrokken na de 2e wereldoorlog en tenslotte gaf een arts
voor de duurzaamheid een discours over de gezondere levensstijl die je als vegetariër en veganist
hebt mits je let op de evenwichtigheid van je voedsel, kikkererwten, linzen, noten, bonen zijn
perfecte vleesvervangers en algen perfecte visvervangers.

- WAT KOMT ER AAN?
WERELDMEERDAAGSE 2019 4/02 TOT 19/02 - RUITERHAL IN BRASSCHAAT
Wij engageren ons terug voor de Wereldmeerdaagse, een evenement rond Noord-Zuid en het
klimaat waaraan een 700-tal vrijwilligers en een 20-tal ngo’s en 4e pijler-organisaties meewerken
en die door duizenden 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 22 maart.
Het moet leerlingen in contact te brengen met het verhaal over een inclusieve weerbare
samenleving in symbiose met onze geboortegrond de aarde.
De zaterdagen zijn open voor het publiek.

PLANNEN VOOR PLAATS 5/03 - BRASSCHAAT
De filmvoorstelling ‘Plannen voor plaats’ wordt samen met Velt Brasschaat georganiseerd. Het
gaat door in Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1, park van Brasschaat om 20h00 op 5/03
In ‘Plannen voor plaats’ nemen Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck de kijker
mee op een tocht door Vlaanderen, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse
ideeën over de inrichting van onze leefomgeving. Willen we onze klimaat- en energiedoelstellingen
halen, volgende generaties een toekomst bieden en de biodiversiteit vrijwaren, dan moeten we
immers anders gaan nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit. De film laat
zien dat die mindswitch niet in het teken hoeft te staan van bezuiniging, versobering of verlies,
maar juist de sleutel kan bieden tot een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer
inclusieve leefomgeving. Na de filmvoorstelling is er ruim tijd om over dit thema te debatteren.
Peter Vermeulen van architectenbureau Stramien zal de nabespreking voor zijn rekening nemen.
Peter is onder andere actief bij Ringland en in het Toekomstverbond voor het ontwarren van de
Antwerpse mobiliteitsknoop.

- IN DE VERDERE TOEKOMST
PLEIN PÉTILLANT
Door het succes van vorig jaar gaat ook dit jaar onze gezellige activiteit van plein pétillant terug door.
Het is 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 met als bedoeling om 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. Meer hierover in de
volgende nieuwsbrief.

- OM AF TE SLUITEN:
PLEIDOOI VOOR HET PLANTEN VAN BOMEN EN STRUIKEN IN JE TUIN
Door het planten van bomen en struiken werk je mee aan de natuurlijke kringloop in je tuin. Door
een juiste plantkeuze kunnen deze gedurende de verschillende seizoenen bijdragen tot voedsel
of schuilplaats voor de allerkleinste levende insecten of de grotere dieren in je tuin. De bladval
mulcht de bodem en stimuleert de groei en het bodemleven van je tuin. Bovendien geven ze je
een aangenaam uitzicht door het driedimentioneel beeld.

TRANSITIE IS 1 MET DE NATUUR
Alle informatie en verslagen en plannen
vind je op onze website www.ekeren.transitie.be of
op onze Facebookgroep Transitie Ekeren.

