
EKEREN
TRANSITION VILLAGE

TRANSITIE = DUURZAAM SOLIDAIR SAMEN VERBINDEN WEERBAAR

De term “transition town” is gegroeid vanuit een idee van Louise Rooney en Catherine Dunne in 
2006. De transitiebewegingen zijn initiatieven van burgers die bijeenkomen om te ijveren voor een 
duurzamere en betere wereld. Tegenwoordig zijn er duizenden initiatieven over heel de wereld.
Transitie is nu meer dan nodig.

PLEIN PÉTILLANT  OP 5, 6 EN 7 AUGUSTUS
KRISTUS-KONINGPLEIN
Met deze nieuwsbrief willen wij in de eerste plaats Plein Pétillant aanprijzen. Verder kan je de 
verslagen vinden van de twee transitiecafés die in mei en juni hebben plaats gevonden. We 
verkondigen jullie ook wat er in het najaar te doen valt en geven enkele tips van transitie.
De zomer betekent de natuur in al haar kleuren, geuren en vormen.
De zomer betekent het blad die je het verhaal van de boom vertelt.
De zomer betekent Plein Pétillant!

Plein Petillant is een pop-up ‘ontmoetingscafé in samenwerking met andere Ekerse partners. Wij 
willen graag de mooie, succesvolle editie van 2021 terug met dezelfde formule: zomerbar, film, 
optredens, Sing-along, plantenruil, potluck, activiteiten van Ekerse verenigingen, repair-café,.. met 
een stevig muziekprogramma als publiekstrekker.
Onze activiteiten in verband met duurzaamheid worden in gezellige sfeer in de verf gezet. Wij 
wensen ook aan ledenwerving te doen voor de Pluktuin Pimpernel .
Kom dansen, drinken, gezonde veggie-hapjes eten, breng je apparaten om te repareren, planten 
ruilen en kom vorming opdoen rond onze projecten.
Vrijdag zetten we in met The biggest little farm. Een hartverwarmende film waarin een koppel 
vindingrijke oplossingen bedenkt om een ecologische boerderij te onderhouden.
Plein Petillant: iedereen is welkom!  



Vaste ingrediënten zijn:
> zomerbar
> pleinbibliotheek
> kinderanimatie
> pop-up lokale duurzame initiatieven, waaronder Pluktuin Pimpernel

programma
vrijdag 5 augustus van 20u tot 23u30
21u30 - 22u30 Zomerse filmavond The Biggest Little Farm

zaterdag 6 augustus van 13u tot 23u
14u - 17u: Repaircafé: gratis herstel van kleding, elektro, fietsen en messenslijpen
15u - 16u: Tracé toonmoment (tracecultuurstation.be)
15u - 17u: Sing along
19u - 22u: Muziekoptredens

zondag 7 augustus van 10u tot 19u
10u - 11u: Tai chi initiatie
11u - 13u: Brunch potluck: breng iets lekkers mee om samen te delen
14u - 17u: Geef- en ruilplek voor planten en zaden
15u - 17u: Recuphout workshop (houthart.be)
16u - 19u: The Antwerp Downtown Jazzband oude stijl New Orleans Jazz
Initiatief van Transitie Ekeren met de steun van Eva vzw, Cultuurstation Tracé, Dorpsmakers en 
Avansa regio Antwerpen

De editie van 2021 in beeld om jullie zin te laten krijgen om te komen











VERSLAG TRANSITIECAFÉ PLUKTUIN PIMPERNEL  6/5
Sinds lang gingen er terug eens transitiecafés door. Onze twee transitiecafés waren boeiend en gezellig. 
Op 6/5 hadden we het Evacentrum onze boeken en een zadenstand in samenwerking met 
zadenwerkgroep Velt opgesteld.
Er was een goeie opkomst, hoewel we het nog wat groter gehoopt hadden, gezien de vele folders die we 
in buurt gebust hadden.
Het ging er gezellig en verfrissend aan toe met de zelfgemaakte hapjes en smakelijke drankjes van 
eetbare bloemen en kruiden uit de tuin die Vee en Ann, “heel natuurlijk” serveerden.
Centraal stond in dit transitiecafé de Pluktuin Pimpernel , het verhaal en het reilen en zeilen ervan.
Met passie vertelden de drie fiere, stuwende krachten, Geertje, Sus en Greet, hoe zij samen met de vele 
medewerkers de tuin gestalte hebben gegeven tot wat hij nu is.  
Dit ging niet vanzelf.
In de eerste plaats was het jaren ijveren voor onze plek voor een eetbare tuin aan te leggen in Ekeren. De 
droom is Ekeren als  Eetbare stad waar te maken naar analogie met onze zustergemeente, de eetbare 
stad Andernach. 
Andernach is een mooi voorbeeld van een eetbare stad. Elke bloembak staat daar gevuld met kruiden 
en eetbare bloemen. Buiten de wallen organiseert de groendienst een grote openbare pluktuin, zelfs de 
bloem-vensterbakken aan het stadhuis staan volledig gevuld met eetbare planten. En het lukt bij hen.
‘t Stad steunt en moedigt initiatieven, zoals Pluktuin Pimpernel  aan. De bewustwording naar een andere 
invulling van openbaar groen is een groeiend en bloeiend feit. Het zorgt voor de verdere opwaardering 
voor de openbare ruimte.

De tuin ligt op een centrale locatie, aangezien het een initiatief is dat zorgt voor sociale cohesie, 
gemeenschapsgevoel en ontmoetingskansen.  Ondertussen zijn er vaste tuindagen: de 2de 
woensdagnamiddag en de 4de zaterdagvoormiddag van de maand. Dit mag een succes genoemd 
worden.
De tuin heeft ook een educatief aspect, en niet enkel voor kinderen. Telkens opnieuw toont deze plaats 
ons de transformatie van zaad in plant, verfrist het ons geheugen over de organische levensloop 
van voedsel dat we verteren, en brengt het ons in contact met het circulaire compost-isme van de 
werkelijkheid. Bovendien geeft het blijk van een zeldzame zelfredzaamheid en keuzevrijheid.
Er wordt ecologisch geteeld met respect voor het bodemleven. Pesticiden zijn niet welkom, biodiversiteit 
staat centraal. We brengen bijdragen voor het bijenbiotoop en telen streekeigen fruit.
Omdat dit een pluktuin is, willen we ons voornamelijk richten op meerjarige gewassen: vruchtdragende 
struiken en bomen, kruiden en vaste planten, eetbare bloemen, doorlevende groenten, wilde planten.

We betrekken zoveel mogelijk nog andere organisaties zoals Groendienst, Natuurpunt, VELT 
Zadenwerkgroep, EVA-centrum, de expertise van Bram van Posthof en de scholen in de buurt. De 
omliggende scholen zijn vragende partij en werden al van bij de start betrokken ( compostdag 6 mei 
2019)
De zadenbib is voor Pluktuin Pimpernel  een goeie inspiratiebron.
We kijken ernaar uit in onze Pluktuin Pimpernel  dit jaar in de nazomer eigen zaden te kunnen oogsten.
Er is nog uitbreiding mogelijk. In Ekeren hebben wij gelukkig veel groen en er zijn al heel wat initiatieven 
om mensen de mogelijkheid te bieden aan eigen voedselvoorziening te werken. Bij het mee toevoegen 
van de wijk Schoonbroek en de Ekerse putten aan Ekeren is er nog groen bijgekomen. De volkstuintjes 
zijn ruim vertegenwoordigd en op Schoonbroek groeit eveneens een plukplek.
Tot slot werd een woord gezegd over het belang van de voedselbossen wereldwijd. Een voedselbos is 
een zorgvuldig ontworpen en onderhouden ecosysteem van nuttige planten. De bodemvruchtbaarheid 
wordt in stand gehouden door het gebruik van stikstofhoudende planten en van planten die vooral goed 
zijn in het omhoog halen van voedingsstoffen uit de diepere bodemlagen. Er wordt een uiterst efficiënte 
voedselkringloop ontwikkeld.



vrijdag 6 mei 2022 - van 20 tot 22 uvrijdag 6 mei 2022 - van 20 tot 22 u
EVA-centrum, Schutstraat 10 - 2180 Ekeren

georganiseerd door Transitie Ekeren 

ekeren.transitie.be/hagelkruispark
www.facebook.com/PluktuinPimpernel

Hagelkruispark
Hagelkruispark

TRANSITIE EKEREN

PLUKTUIN PIMPERNEL

Wij doen mee aan de trend van voedselbossen hier in Vlaanderen en wereldwijd. Met transitie bezochten 
we verschillende voedselbossen/pluktuinen/agroforestry en dit hebben wij even toegelicht. Wij hadden 
het nog over feit dat niet alles grootst moet zijn: je gazon verrijken,  gevels veredelen, boslandbouw… Het 
kan allemaal bijdragen tot een grotere biodiversiteit en een aangenamere leefgemeenschap.
Trees De Bruyne gaf 12 mei in Brasschaat voor Velt een heel interessant discours over voedselbossen en 
de legale moeilijkheden die er aan te pas komen bij het oprichten. 
De afwezigen hadden ongelijk, want het was een supergezellige avond.
en hierbij de aankondiging:
Ekeren groen, Gevels groen, Gazonnen groen!
Hugo D’Hooghe van zadenwerkgroep Velt was ook aanwezig en heeft ons verder toelichting over zijn 
zadenbib gegeven.



TRANSITIE-CAFÉ 2
3 JUNI OVER LETS`

Local Exchange Trading System = LETS kan gebruikt worden voor het uitwisselen van goederen en 
diensten op het locale niveau. 
Dan ben je bij onze LETS-groep Antwerpen provincie aan het juiste adres. Sluit je aan en bouw mee 
aan ons lokaal netwerk om goederen en diensten uit te wisselen.

Lets en duurzaam omgaan met uw geld 
Via LETS ruilen mensen diensten en spullen in een lokaal netwerk. De waarde hangt niet af van een 
fysieke munt, maar een puntensysteem waar een limiet op staat. Aangezien ieder van ons een talent 
heeft, kan ook iedereen gebruik maken van dit toegankelijke netwerk dat mensen dichter bij elkaar 
brengt.

Vrijdagavond 3 juni om 20u informatieavond LETS Ruilsysteem
In het LETS Ruilsysteem in Ekeren wisselen de leden goederen en diensten met elkaar uit zonder dat er 
euro’s bij komen kijken. Mensen helpen elkaar, ieders talenten worden benut en we creëren een hechtere 
buurt. Tijdens de info-avond in het EVA-Centrum heeft Erik Baelus voor een volle zaal uitleg gegeven over 
het LETS en er was ook direct een praktijkmoment aan verbonden: de deelnemers konden hun aanbod 
en vraag op elkaar afstemmen.

GROENTENPAKKET 
rechtstreeks van bij de boer: indien u dit wenst, neemt u dan contact op met Erik Baelus 0475/907820
http://www.kempengoud.be/
Vanaf mei zijn we met Transitie het afhaalpunt voor de biologische groentepakketten van bioboer Gijs.
van KEMPENGOUD. Elke woensdag verse en gezonde groenten en fruit.

HOF DE BEUKEN 
HOF DE BEUKEN In een jaartraject van permacultuurcursus in 2011 hebben we op een onderbouwde 
manier geleerd hoe we samen eetbare tuinen ontwerpen, opstarten en verder onderhouden. Wij hebben 
beetje bij beetje de tuin van Hof De Beuken vormgegeven volgens deze principes. We werken daar elke 
tweede zaterdagvoormiddag van de maand nog aan. We nodigen daarbij iedereen uit.
In de warmere seizoenen werken ook bewoners van het zorgcentrum met ons mee.

PLUKTUIN PIMPERNEL 
Elke tweede zaterdag van de maand. i.v.m. onze samenwerking met Natuurpunt :
Het is zover. Deze zomer komen er twee zalig grote banken in de Pluktuin Pimpernel,  gemaakt door 
Natuurpunt. kom ook dit zitje eens proberen deze zomervakantie

En hierbij de uitnodiging alvast op de vaste tuindagen :
de 2de woensdagnamiddag en de 4de zaterdagvoormiddag van de maand 



LAMBERTUSNOOT IN HOF DE BEUKEN EN IN PLUKTUIN PIMPERNEL 
zaterdag 19 en zondag 20 maart: schenking Lambertusnoot

Ekeren heeft in het centrum een groot kerkgebouw. Deze kerk heeft de naam Sint Lambertus, evenals de 
school gelegen aan het Hagelkruispark. Het toeval wil dat er ook een hazelaarsoort bestaat die de naam 
Lambertusnoot draagt.
Vanuit de parochie Sint Lambertus schenkt men deze noot aan de pluktuin.
Transitie Ekeren en de trekkersgroep van de Pluktuin aanvaarden graag deze schenking.
Transitie Ekeren heeft twee projecten in Ekeren rond eetbaarheid: een belevingstuin voor de bewoners 
van het woonzorgcentrum Hof de Beuken en de pluktuin in het Hagelkruispark.
Omdat er twee exemplaren geschonken worden van de Lambertusnoot zullen beide exemplaren verdeeld 
worden over de beide tuinen. Zo worden beide projecten met elkaar verbonden.

Op zaterdag 19 maart is het eerste exemplaar geplant geweest in de belevingstuin van Hof De 
Beuken met aansluitend een kort persmoment.

De dag nadien op zondag 20 maart hebben we dit nog eens overgedaan in de pluktuin Pimpernel.

Artikel van de gazet van Antwerpen:



WAT ER KOMT
GROTE TOMATENPROEVERIJ TE LIER
28 augustus 2022, 10:00–17:00 
Middelbare Steiner school Lier

Doorlopend: tomaten proeven, lezingen door Lieven David over de teelt van tomaten, kookworkshops met 
tomaat in de hoofdrol, zadenruil met Zadenwerkgroep Velt, vrije ruiltafel, ruilen onder deelnemers, diverse 
standen (o.a. Velt)

ROMMELMARKT
op 4 september zijn we opnieuw aanwezig met een informatiestand aan de EVA-Rommemarkt

ZADENBIB DRIEHOEK OGANISEERT DE WORKSHOP “ZELF ZADEN OOGSTEN” 
https://www.mijntuin.org/seed-libraries/all/5
op 17 september van 13u30 tot 16u.

NAJAAR
> TRANSITIECAFE ENERGIE 

 

Meer hierover in de volgende nieuwsbrief

> FILM VERTONING VOEDSELBOS
op zondag 2 oktober in het cultuurcentrum Polygoon, Kapellei 15 in Maria ter heide, Brasschaat



TIPS

Blog: Monicasparadijs
Ontdek Monica’s Paradijs. 
Monica is een duurzame doener van Ekeren.
https://www.monicasparadijs.com/blog/

Boeken

https://aardebloesem.be/calendar-2/
https://ericboydens.be/wp-content/uploads/2110_ERIC-BOYDENS-affiche-gesprek-v2-02.jpeg
https://ericboydens.be/wp-content/uploads/Waar-staat-Mycorrhizaal-Netwerk-voor.pdf
https://ericboydens.be/welkom-in-mijn-boomgaard-welkom-in-de-droomgaard/

Voedselbos Film - Food Forest Institute
Documentaire Louis De Jaeger
In deze documentaire schetst landschapsarchitect Louis De Jaeger hoe voedselbossen de aarde redden 
van verstikkingsdood, gemeenschappen reanimeren landbouw duurzaam maken, de opwarming van de 
aarde omkeren en toch een overvloed aan eten produceren.
Deze film is een ontdekkingstocht langs de geheime tuinen van voedselbospioniers. Louis’ boeiende reis 
leidt langs pioniers en voorbeelden, van stadsjungles tot helende projecten in psychiatrische instellingen. 
Want de natuur blijkt de beste heelmeester voor sociale, psychologische en ecologische littekens die 
mensen veroorzaken. Als we de veerkracht van de natuur een kans geven, kunnen we samen een nieuw 
Eden creëren. Sterker zelfs: er zijn al stukjes van dit nieuwe paradijs zichtbaar.



Mooie initiatieven: Gruunrant
Met ons Vlaams Subsidieproject GruunRant Onthardt! (250.000€) financieren wij
mee het ontharden en vergroenen van speelplaatsen in twee scholen in Schoten .  In 
Wijnegem werden stoepen en straten onthard.  In Merksem wordt gewerkt aan de opvang 
van regenwater en het ontharden van de parkeerzone van de firma De Vree  aan de 
kanaalkant.  En in Deurne wordt de Van Heymbeecklaan omgevormd tot een klimaatstraat.  
(In GruunRant Onthardt! werken we samen met het Regionaal Landschap de Voorkempen.)

Extract uit hun website:

Met ons Vlaams Subsidieproject GruunRant Onthardt! (250.000€) financieren wij
mee het ontharden en vergroenen van speelplaatsen in twee scholen in Schoten .  In
Wijnegem werden stoepen en straten onthard.  In Merksem wordt gewerkt aan de
opvang van regenwater en het ontharden van de parkeerzone van de firme De Vree  aan
de kanaalkant.  En in Deurne wordt de Van Heymbeecklaan omgevormd tot een
klimaatstraat.  (In GruunRant Onthardt! werken we samen met het Regionaal
http://www.gruunrant.org/

Trees De Bruyne
https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/events/voedselbos/

Wist je dat




