
EKEREN
TRANSITION VILLAGE

WIJ WENSEN JULLIE ALLEN  IN 2020 
NATUURLIJK GELUK TOE!

Terug nieuwe initiatieven, nieuwe activiteiten over de hele wereld en vooral hier, lokaal bij ons. 
Samen met zusterverenigingen en het districtsbestuur wensen wij verdere stappen te zetten 
naar een feestelijk eetbaar Ekeren.

- ACTIVITEITEN TRANSITIE EKEREN

Op donderdag 12 maart: 20u - 22u30 Zaal De Geesten - Waterstraat 12, 2180 Antwerpen 
organiseren Artsen voor duurzaamheid samen met Sea First en Transitie een lezing door Dos 
Winkel rond de oceaan, het klimaat en onze gezondheid - Allen welkom - Vrije bijdrage. 
 
Op zondag 15 maart viert Hof De Beuken zijn 50 jarig bestaan. Het is een mooi moment om de 
belevingstuin te komen bezoeken. Dankzij de grote snoeiwerken aan de Ekerse Putten, dankzij 
de inzet van Willy Ibens van Natuurpunt, dankzij vrijwilligers van het bestuur van transitie, 
zijn we in de mogelijkheid om de betonnen muur in de belevingstuin verder af te werken door 
dit jaar net op tijd te beschikken we over dit prachtige natuurmateriaal. Met heel wat goede 
planken kunnen we ook enkele verhoogde plantenbakken en onderrijdbare bakkenmaken. Nog 
veel denkwerk en knutselwerk staat ons te wachten. Eens af zullen er weer heel wat bewoners 
meer tuinvreugde kunnen beleven. Wil jij mee je schouders zetten onder dit project? 

NIEUWSBRIEF TRANSITIE - FEBRUARI -MAART 2020



Je bent mee welkom op onze werkdagen: tweede zaterdagvoormiddag van de maand of je kan 
contact opnemen met Geertje Van Gompel: geertje.ron-at-gmail-com. Alle beetjes helpen en 

maken op het einde van de rit één groot geheel. Bedankt alvast, we hopen jou een keertje te 
ontmoeten. 
Op vrijdag 20 maart 20u verwelkomen wij jullie op het EkerenBuurtcompost-project: in EVA 
centrum in samenwerking met Hilde Buysse Compost-kunst en buurtcompost. 

Op vrijdagmiddag 27 maart gaat de creatieve middag van Hof de beuken met de Bunt ‘Het 
Kabouterbos’ door. Dit kunnen we realiseren door het overschot van de gekregen boomstammen. 
We zijn nog op zoek naar ecologische verf voor buiten. Heb jij nog een restje staan? Dan zou je 
ons er heel blij mee maken. De creatieve middag zal doorgaan . Je kan je restjes ecologische verf 
reeds naar het woonzorgcentrum Hof de Beuken brengen ter attentie van Annick Gévas. Dank jullie wel! 

Verslag vorige editie van de creatieve namiddag ‘Knutselen voor de tuin en de beurs’ door 
Geertje: “29 november 2019, heel wat kinderen van de Bunt, alle leeftijden, zakken af naar het 
woonzorgcentrum voor weer een middagje knutselen samen met de bewoners. Dit keer staat het 
knutselwerk in het teken van Kerst. We maken slingers met glinsterende dennenappels en droge 
bladeren. Iedereen beleeft veel plezier, er wordt ijverig samengewerkt en het uiteindelijke resultaat
mag gezien worden. Tijdens de geschenkenbeurs van de wereldwinkel, waar we ook een stand 
kregen, zullen de slingers
mogen schitteren aan onze paraplu. Nadien mogen ze verder schitteren in de belevingstuin en de
bewoners verblijden. Bedankt alle knutselaars en vrijwilligers die deze middag mee mogelijk 
maken!

Op 31/7 en 1 en 2 augustus Plein Pétillant. Dan feesten we met jullie samen terug op het Christus 
Koningsplein. Alle ingrediënten waar transitie voor staat, brengen hier bijeen: samenhorigheid met 
samenzang, optredens en dans, ecologisch omgaan met spullen: hergebruiken met ons repaircafé 
en ruil- en weggeefwinkel, plantaardige drankjes en hapjes, info rond onze initiatieven voor een 
eetbaar ekeren.
Programma: vrijdag: film. zaterdag: muziek (enkele groepen + vrij podium, samen zingen). 
zondag: familiedag (brunch). Doorlopend: lokale duurzaamheidsinitiatieven in de kijker Repair-café, 
infostand, lokale duurzaamheidsmarkt, ruil/geefwinkel.

- TRANSITIE EKEREN WAS AANWEZIG OP:

geschenkenbeurs Wereldwinkel 30/11 en 1/12
Wereldwinkel: Op 30/11 en 1/12 werden we uitgenodigd ons als transitie te presenteren
op de jaarlijkse geschenkenbeurs van Oxfam wereldwinkel Ekeren, in het Ekers Hof.
Het is steeds een gezellige sfeer met heel verzorgde kadoo-tafels,een bar met warme hapjes,
proeverijen en muziek.
Vanuit Transitie legden we het accent op het Hagelkruispark.
Het ontwerp voor de samentuin kreeg veel bijval.
Verschillende beursbezoekers waren omwonenden en toonden interesse en wilden intekenen
voor het peter- en meterschap van fruitbomen die we er zullen aanplanten.
Hierbij danken we onze bevriende organisatie Wereldwinkel Ekeren.  



- IN TE PLANNEN ACTIVITEITEN: 
 
Hagelkruispark: We hebben een positieve reactie van het gemeentebestuur op de eetbare tuin 
in het Hagelkruispark.We willen ons voorzien en voorbereiden op de start van dit project en dus 
bestelden we de eerste planten via de ‘behaagactie’ van Natuurpunt op 7 december 2019. Zo 
kunnen we onmiddellijk aan de slag eens de overeenkomst ondertekend wordt. Jammer genoeg is 
dit een niet zo snel opgelost euvel. Onze planten dienen ingekuild te worden. Wij hopen dat we ze 
tijdens deze rustperiode voor struiken en bomen nog zullen mogen ter plaatse planten.

Transitiecafés: Graag zouden wij op regelmatige basis terug transistiecafés willen inplannen 
op vrijdagavonden. Eén avond willen wij organiseren rond plaats, met fragmenten van “The 
human link”, “Plannen voor plaats” en eigen fragmenten rond zelfbezochte eetbare steden zoals 
onze zustergemeente Andernach en een andere avond rond de 10 klimaatacties van Pieter 
Boussemaere. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

- IN TE PLANNEN ACTIVITEITEN:

Maandelijks op maandag is een reeks van maatschappelijk bewogen filmavonden, elke eerste 
maandag van de maand in Klappei.
deelnemers aan de reeks maken bij hun achterban promotie voor alle negen de avonden. Zo
leren de sociale actoren in onze stad mekaar beter kennen. De reeks zal in het seizoen 2019-2020 
voor de zevende keer doorgaan.

VELT BRASSCHAAT
Op dinsdag 10 maart 2020 - 20-22:30 Eetbare bloemen, van roos tot staartaar – Annick Hollebeke 
‘Emino’: Inspiratie met boeken van o.a. Elisabeth de Lestrieux, Maria Treben en Alys Fowler.
Op zaterdag 4 april 2020 - Bezoek bloembollenkwekerij en geleide stadswandeling in Delft 8:15-21 
Park & Ride Sint Job felixbraat@gmail.com 55€
Op zondag 5 april 2020 - 10:00-13:00 Planten- en zadenruildag Bergstraat 9 Brasschaat Ben je 
met de lenteschoonmaak in je tuin bezig en heb je planten over, laat die dan niet verloren gaan, 
maar kom ermee naar onze ruildag. Hugo D’ Hooghe is er ook bij met het project ‘Zaden voor 
iedereen’. Of kom je vooral voor de gezelligheid? Breng gerust kennissen mee…
Op dinsdag 21 april 2020 - 20-22:30 Paardenbloemen – Paul Eelen ‘Emino’
Op dinsdag 12 mei 2020 - 20-22:30 Vogels in de tuin – Frank Goossens ‘Emino’
Op dinsdag 9 juni 2020 - 19:30-22:30 Fietstocht naar domein van fam. De Waal, Kapellen – Eddy 
Janssen kerk Rustoord, Rustoordlei 81 B



VELT POLDER
Op donderdag 20 februari 2020 20:00-22:30 FILM ‘THE BIGGEST LITTLE FARM zaal De Kroon. 
Inschrijven: 0472 946 077
Op donderdag 19 maart 2020 20:00-22:30 ACHTER GLAS Witven Hoevenen. Marc Van Gilsover 
serreteelt. Inschrijven: 0475 890 507
Op zondag 26 april 2020 13:00-15:30 NATUURWANDELING LANGS DE ANTITANKGRACHTSchans 
Smoutakker, Hoogeind 51 121, Stabroek. Inschrijven: 0477 990 769
Op zaterdag 16 mei 2020 14:30-16:30 BEZOEK AAN KEMPENGOUD, PRODUCENT VAN BIO-GROENTEN en 
het voedelteam in Kapellen. Spurrieveld, Essen. Inschrijven: 0475 890 507
https://velt.be/activiteiten

- AANBEVELING: GROENTEPAKKETTEN 

Groentepakketten zijn eerlijk en maken iedereen bewust van de band tussen voedsel, 
consumenten en boeren. Ze leveren verse producten met volledig transparantie over hoe ze 
geteeld worden en een je herontdekt eens andere seizoensgroenten.

Indien u interesse hebt zijn er in Ekeren twee adressen: De Akker en Baljuwlaan die zal opstarten 
indien er genoeg inschrijvingen zijn.  

Voor de akker: contact geertje.ron-at-gmail-com  

Voor Ekeren donk: contact www.kleibeek.be tine.vanackere@online.be

het Kabouterbos




