
EKEREN
TRANSITION VILLAGE

TRANSITIE = DUURZAAM SOLIDAIR SAMEN VERBINDEN WEERBAAR

WIJ WENSEN JULLIE 
EEN BLOEIEND 2022!

Transitie staat er weer in al haar fleur! We zetten ons weer in voor de ecologische 
uitdagingen in onze eigen buurt, door gebruik te maken van ieders talenten en ideeën, 
creativiteit.

Hier brengen wij jullie graag het nieuws van onze activiteiten:

PIMPERNEL – HAGELKRUIS: TERUGBLIK OP EEN WERKJAAR
Een werkjaar in de pluktuin Pimpernel zit er op. En we kijken tevreden terug. Heel wat mensen 
hebben de handen uit de mouwen gestoken; subsidies werden aangevraagd en goedgekeurd. 
Er wordt een compostplek geconstrueerd. Compostvakken worden afgewerkt met een 
takkenril. De zichtafscherming wordt geconstrueerd met een vlechtwerk van twijgen. Kinderen 
uit de kleuterklassen van de Sint-Lambertusschool werden in het voorjaar betrokken om 
plantjes te kweken om die dan op de gepaste tijd uit te zetten centraal in de tuin. Zowel de 
tuin als de kinderen genoten van deze activiteit. In Natuurpunt hebben we een vaste partner 
gevonden om compost en hakselhout uit de Oude Landen te verzamelen. Een fruithaag en 
een windhaag zijn geplaatst en zullen uitgroeien. Fruitbomen zijn geplant. Een kruidenspiraal 



is in opbouw. Via mailing, Facebook, het infobord en de 
datumprikker krijgen de vrijwilligers zicht op de werkdagen en 
het verdere verloop van de werken. En hierbij nog een oproep: 
je kan je ook opgeven als peter of meter van de tuin door 
schenking van een boom, een struik of een plant. Zo hebben 
we al heel wat peters en meters die gefinancierd hebben. 
Zij die hier interesse in hebben kunnen mailen naar 
EetbaarHagelkruis@gmail.com. We hebben ook nog een vraag 
naar mensen in de buurt: we zoeken een plek van ongeveer 
3 m2 om materiaal te stockeren: het gaat om een kruiwagen, 
tuinmateriaal, … Op deze leest willen we verder gaan. We 

starten vanaf februari met vaste momenten in de maand om te werken, te ontmoeten, te dromen 
in de tuin. Op de tweede woensdagnamiddag en de vierde zaterdagvoormiddag van de maand 
ben je welkom. Wat nog op de planning staat buiten de werkmomenten zijn een workshop, 
ontmoetingsmomenten. In de volgende nieuwsbrief hebben we ongetwijfeld vervolgnieuws uit 
onze tuin.

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.

TRANSITIECAFÉS
Wij plannen twee transitiecafés in het voorjaar waar wij jullie van harte 
verwelkomen.
6 mei: Hagelkruis/Voedselbos in samenwerking met andere organisaties
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.

17 juni: Lets en duurzaam omgaan met uw geld
Met LETS ruilen mensen diensten en spullen in een lokaal netwerk. Via een waardering in de vorm 
van punten maakt iedereen gebruik van dit netwerk. We ruilen diensten en spullen en helpen 
elkaar  zo verder. Ieder van ons heeft een talent. En met dat talent help je iemand anders uit je 
buurt. Zo maakt iedereen gebruik van dit lokale netwerk. 

PLEIN PÉTILLANT
Wij willen graag de mooie editie van 2021 terug 
herhalen met dezelfde formule: zomerbar, film, 
optredens, Sing-along, plantenruil, potlock, activiteiten 
van Ekerse verenigingen, repair-café,..
De data van plein pétillant staan vast: 5-6-7 
augustus



 

1. EERST KIJKEN, DAN DOEN 
Online cursus humisme De heilzame kracht van het 
observeren van de natuur en zijn dieren. 
https://humisme.nl/observeren/

2. LAAT EENS WAT MEER JE BLADEREN 
LIGGEN. 
https://www.natuurpunt.be/pagina/laat-bladeren-
liggen

3.LEER KWEKEN IN POTTEN
26 februari 13u30   
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/a-kaart/
detail/leer-kweken-in-potten

4. INTERESSANTE ACTIVITEITEN 
https://ekeren.transitie.be/agenda

5.GEBRUIK ANDERE PRODUCTEN  
Aarde-planetaire-grenzen-nieuwe-stoffen-2022.jpg 
(1196×673) (velt-brasschaat.be)  
https://www.sciencelink.net/nieuws-and-
verdieping/de-grenzen-van-vervuiling-zijn-in-zicht--
of-al-uit-zicht/20421.article 

6. ANDERS WANDELEN
zie op www.tragewegen.be

7. AUTOLOZE MAAND Probeer je auto thuis te 
laten gedurende gans de maand juni

8. LETS HOME
zie op www.letsvlaanderen.be

9. MAAK JE TUIN WAT LEVENDIGER
De levende tuin (natuurpunt.be) Advies: https://www.
tuinrangers.be/wat-is-een-tuinadvies

10. DUURZAAM LOKAAL CONSUMEREN 
https://www.ekeren.transitie.be/netwerk

11. REPAIR CAFÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=kIogSgqX2qo

 

12. KORTE KETEN BIOLOGISCHE 
GROENTEBAKKEN 
Frans Bresseleerstaat - info Erik 0475/907820 
https://www.rechtvanbijdeboer.be 
www.wervel.be

13. PLANT EENS EEN BOOM 

Wanneer kan je het best een boom planten en hoe 
doe je dat precies? https://www.onzenatuur.be/
artikel/wanneer-kan-je-het-best-een-boom-planten-
en-hoe-doe-je-dat-precies

14. LECTUUR  

Hoe laten we de wereld beter achter dan we ze 
vonden?  
Leen Gorissen - https://www.youtube.com/
watch?v=fhJ51Vq9y0I

15. PLANTAARDIG ETEN  Eva vzw ·  
https://www.evavzw.be

16. DE HEELZAME KRACHT VAN 
SAMENTUINEN 
kom naar het Hagelkruispark en Hof de Beuken 
https://www.ekeren.transitie.be/hagelkruispark

17. KATTENBERGSE ROMMELMARKT eerste 
weekend van september

18. INTERGENERATIONELE ONTMOETINGEN 
in bejaardentehuizen; knutselen, samen tuinieren, 
zingen met Sing along zorgneticuro.be

19. MEER GROEN EN ECOLOGIE IN 
SCHOLEN  
https://www.antwerpenvoorklimaat.be/activiteiten/
eco-huis-eco-scholen-openschooltuindag

20. PROGRAMMA - KLAPPEI MOM5* 
Plein Publiek + gesprek rond publieke ruimte in 
Antwerpen Noord en 10 jaar Park Spoor Noord 
Ga eens discussiëren over sociaal-ecologisch-
cultureel thema in de Klapei https://www.klappei.be/
programma/

20 TIPS VOOR TRANSITIE 
IN EKEREN VOOR 2022
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