
EKEREN
TRANSITION VILLAGE

WELKOM OP ONZE LENTENIEUWSBRIEF VAN TRANSITIE EKEREN!
Intussen is de lente volop in het land en de bieslook, seringen en rozemarijn staan weer in volle bloei.

Ekeren bloeit als transitiedorp tussen de andere transitiedorpen: Eén wereld, eén gezamelijke 
toekomst.

Wij streven naar zelfvoorzienigheid. Liefde voor aarde en voor ons dorp met ons enthousiast team, 
de inwoners van Ekeren, andere organisaties, het lokale bestuur en buurgemeenten.

Tijdens de wereldmeerdaagse hebben wij jongeren weer heel wat kennis doorgegeven over onze 
thema’s: circulaire economie, verspilling en hergebruik van materiaal, hernieuwbare energie, 
de vleesconsumptie, CO2 reductie door ecologisch bouwen met nagroeibare materialen, lokale 
groenten kweken en kopen bij de boer in de buurt, eetbare parken en biodiversiteit.

Misschien kan het mensen inspireren voor onze klimaatbijeenkomst in het Gildenhuis in Merksem. 

- EKEREN FOR CLIMATE KLIMAATPROJECT OP 18/5 IN SAMENWERKING MET 
TRANSITIE MERKSEM ME4C - MERKSEM, EKEREN FOR CLIMATE

Greta Thunberg de jonge milieuactiviste schreeuwt het uit: er is geen tijd te verliezen HANDEL 
NU (act now). Daarom organiseert transitie Ekeren samen met transitie Merksem op 18 mei om 
14 uur een klimaatbijeenkomst in het Gildenhuis - Gildenstraat 10 - 2170 Merksem. Het opzet is 
om samen na te denken over wat we zelf lokaal kunnen doen thuis, in de straat, in de buurt, in de 
school, .... We worden bijgestaan door mensen die al wat ervaring hebben op dit terrein.  
>> Volg het op https://ekeren.transitie.be

- PLEIN PÉTILLANT 2, 3 EN 4 AUGUSTUS KRISTUS KONINGSPLEIN
Ook dit jaar gaat onze bruisende ontmoeting rond duurzaamheid 
door op het Kristus Koningsplein: een pop-up ontmoetingscafé 
met boeken- en spullendeelkast, babbelbox, kinderanimatie, 
muzikale opluistering - live, je kan er kranten en tijdschriften 
komen lezen,  gezelschapsspellen komen spelen, worden 
plantenwanden gemaakt, film, taichi, stiltemoment, repair café, 
free podium voor jongeren...

Onze bedoeling is om het terug gezellig te maken. Wij willen ons bekend maken, nieuwe actieve 
leden werven voor de activiteiten Hagelkruispark, Hof De Beuken, … 
Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met andere lokale organisaties en steun van 
omringende horeca en winkels.

- FILMAVOND HUMAN SCALE     
Project Ekeren Bruist Toekomstige activiteit:  The human scale
Ecologische stadsontwikkeling is volop aan de gang over de hele wereld en door onze 
initiatieven werkt transitie hier actief aan mee.

Op 5 maart  vertoonde Transitie Ekeren samen met Velt 
Brasschaat de film “Plannen voor plaats”.
Wij willen het debat graag verderzetten over ruimtelijke 
ordening en leefbaarheid in onze stad,door fragmenten uit de 
film Human Scale en andere ontwikkelingen overal in de wereld 
te laten zien.

Om af te toetsen wat er mogelijk is rond leefbaarheid in Ekeren, hadden wij bij wijze van 
experiment de bezoekers aan onze transitiestand op de voorbije Kattenbergse rommelmarkt een 
plattegrond van Ekeren laten inkleuren om te achterhalen welke ontmoetingsplekken kunnen 
ingevuld worden als openbaar en eetbaar groen.
We berichten jullie verder over de plaats en datum van het gebeuren.

- EEN UPDATE VAN DE LOPENDE PROJECTEN
SOEPTUINEN
Een project van Eva-centrum gesteund door transitie en velt 

Op de vrijdag komen mensen samen om 11 uur om samen soep te maken en ook lekker
gezellig aan tafel te verorberen. Op deze manier wordt nieuwkomers de mogelijkheid
geboden hun netwerk in hun nieuwe thuisland uit te breiden.
Na de soep om 13.30 uur is er een activiteit gepland tot 15 uur.
De maanden januari en februari heeft Fatma, tijdens haar stage als diëtiste, de deelnemers
heel wat nuttige tips bezorgd.
Op 29 maart heeft Hugo D’Hooge (Velt) onderricht gegeven in voorzaaien en verspenen. Om de 
start niet te missen is er meteen voor zaden en compost gezorgd
Vanaf april zijn we dan buiten aan de slag gegaan. Op het terras van het Eva-centrum staan
zelfgemaakte bakken door Ashot, een Armeniër. In Tracé aan het station van Ekeren hebben
we 2 aangekochte vierkante meter bakken staan.
Op het terras doet de winterajuin en de look het uitstekend. Een enkele frambozenstruik
doet het ook goed en wil zich vermenigvuldigen. Verder hebben we er nu kleine
warmoesplantjes gezet, wortels en rode biet gezaaid. Of de geplante bonen het zullen doen
moeten we afwachten met deze koude periode (3 mei).
Twee vlinderstruiken hebben we uit de bakken gehaald. 17 mei werken we in Tracé. We
kunnen daar proberen of ze willen “aarden”. Zal niet makkelijk zijn want de grond naast de
spoorweg zit vol stenen en is keihard. Nochtans doet de rabarber die we vorig jaar van Hugo
gekregen hebben het voortreffelijk.

Agenda:
Vrijdag 24 mei om 11 u uitstap naar Arboretum Kalmthout met picknick.
Vrijdag 14 juni om 13.30 u wandeling
Vrijdag 21 juni om 13.30 u bezoek volkstuinen.

HOF DE BEUKEN
Lentepoets zaterdag 27 april 

Bij een zonnetje maar wel kouder weer kwamen veel bewoners van het Zorgcentrum uit hun 
kamer naar de refter om bloembakken te vullen. Het was te koud om buiten te werken, maar ook 
binnen werd van de sfeer van de komende lente geproefd! In een mum van tijd werden alle bakken 
gevuld en moesten er nog wat bijgezocht worden voor de resterende plantjes. Je zag de vrolijkheid 
op de gezichten van de bewoners. 
Met een heuse picknick werd de voormiddag in alle gezelligheid afgesloten. Binnenkort zullen de 
balkons weer mooi gekleurd zijn en kunnen we genieten van al die mooie bloemen!
Ook in de tuin zelf werd er weer heel wat geklust. Het pad kreeg een schoonmaakbeurt en de 
aardbeien werden proper gezet zodat ze ook deze zomer veel vruchten kunnen geven.
De kippen zijn aan het broeden en ook daar zijn de verwachtingen nu hoog gespannen. Iedereen is 
curieus naar dat klein gedoe straks! 
Werken in de belevingstuin
Eindelijk zijn ze er! Twee grote plantbakken sieren nu de tuin. 2én is reeds gevuld met grond en 
daar kan straks in gepland worden. De tweede is nog aan vullen toe. Het staat op het programma. 
De bewoners kunnen nu veel eenvoudiger wat kleine groenten, kruiden, bloemen zaaien.
Wij zijn alleszins mee benieuwd naar het resultaat.
Iedereen welkom om met transitie in de permacultuurtuin te komen werken!
Elke 2e zaterdag van maand van 9u30 tot 12u30. Uitzondering: 8 juni wordt 15 juni (8 juni is 
pinksterweekend)

HAGELKRUISPARK
Schoolproject maandag 6 mei

Ook hier is de eerste aanzet gegeven. Samen met zo’n 120 leerlingen (3 groepen van telkens 40 
leerlingen) is er op maandag 6 mei hard gewerkt.
Hooi, houtsnippers, netels, takjes, alles werd door de leerlingen mooi gestapeld zoals een taart.
Het doel? Compost verkrijgen voor het Hagelkruispark en de belevingstuin in Hof de Beuken.
Op die manier maken we de cyclus rond. Wat in het natuurdomein afval is wordt grondstof in het 
park en de tuin.
Een mooie samenwerking tussen de Ekerse scholen, transitie Ekeren en Natuurpunt Ekeren.

EN OOK NOG:
Transitie was aanwezig bij: Voordracht  ‘zonder bomen, geen toekomst’ vrijdag 3 mei 
georganiseerd door Greenplease
Greenplease is een apolitieke vereniging die er naar hunkert het bestaande groen in Schilde en 
omgeving te behouden.
Twee sprekers werden uitgenodigd:
> Werner Sels: van vzw Ondernemers zonder Grenzen.
Hij bracht het verhaal van projecten in Senegal waar woestijn opnieuw tot bos wordt omgevormd 
en dit op een periode van 5 tot 7 jaar. Met deze projecten wordt opnieuw een grote groenstrook in 
Senegal gecreëerd, welk ten goede komt aan de plaatselijke bevolking en dan zeer speciaal de vrouw.
Enkele uitspraken:
‘de uitdaging van deze tijd is niet de klimaatsverandering, dé uitdaging is mentaliteitsverandering’
‘het verschil tussen klimaatverandering en klimaatverstoring is dat klimaatverstoring het versnelde 
proces is van de klimaatverandering’
‘als we vandaag stoppen met de uitstoot van CO2 dan is er binnen 30 à 40 jaar resultaat’

> Een tweede spreker was David Bergen.
David Bergen heeft vooral het belang bijgebracht tussen extensief en intensief beheer in de 
tuin. Met extensief beheer wordt verstaan alles wat behouden kan blijven aan natuur in de tuin. 
Intensief beheer is de overige 10% van de tuin die kan dienen voor aanleg van eigen nut, bijv een 
terras

OM AF TE SLUITEN: 
Transitie Vlaanderen wordt nieuw leven ingeblazen door de Erikken en Greet 
Heylen 
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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